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APRESENTAÇÃO

Este é volume 1 dos Anais das Comunicações de Pesquisa do XII Seminário do Trabalho – Crise 
capitalista, Precarização do Trabalho e Colapso Ambiental, promovido pela Rede de Estudos do 
Trabalho (RET) e realizado na Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Campus de Marília, de 22 a 27 
de novembro de 2020. O evento foi realizado por meios virtuais com a live sendo transmitidas para o canal 
da RET no You Tube e a página da RET no Facebook.. Os artigos científicos enviados pelos inscritos do 
Seminário do Trabalho estão distribuídos pelos 3 volumes de forma livre, não obedecendo a ordem dos 
GT ś. A recepção dos artigos científicos foi feita com os critérios mínimos exigidos pela comissão organi-
zadora. A riqueza dos material enviado diz respeito à diversidade de importantes temáticas que comõem o 
mundo social do trab alho no capitalismo global. 

Apesar das dificuldades decorrentes da pandemia e dos recursos tecno-operacionais limitados, con-
seguimos organizar o evento e inovar no que diz respeito às sessões de comunicações de pesquisa, tendo 
em vista a impossibilidade de faze-las presencialmente. Deste modo, os inscritos que queriam apresentar 
sua comunicação de pesquisa nos Grupos de Trabalho, deveriam enviar um artigo científico à título de 
comunicação de pesquisa. O artigo científico deveria ser publicado num livro que seria registrado pelos 
pesquisadores como publicação de capítulo de livro. Foi o que ocorreu. Esta experiencia de comunicação 
de pesquisa é bastante inovadora. Ao invés da comunicação oral da pesquisa, a comunicação seria escrita 
por meio de um artigo científico publicado em livro (ebook e físico), de acordo com as devidas especifica-
ções técnicas. A vantagem da publicação do artigo científico é que a sua publicização seria muito maior do 
que aquela que ocorreria, caso o pesquisador tivesse que apresentar presencialmente sua comunicação de 
pesquisa. 

A Rede de Estudos do Trabalho tem como objetivo, desburocratizar a exposição de resultados de pes-
quisas pelos jovens pesquisadores do mundo do trabalho. A publicização dos resultados de pesquisa é fun-
damental para que a sociedade brasileira possa tomar conhecimento do que está sendo pesquisado pelas 
ciências sociais que investigam o mundo do trabalho. O compromisso ético-político da RET é com a pes-
quisa crítica e interdisciplinar capaz de dar visibilidade social às problemáticas relevantes do mundo do 
trabalho. Nosso objetivo desde 2008 nos Seminários do Trabalho é dar oportunidade de manifestação e 
discussão aos jovens pesquisadores da Iniciação Científica e pós-graduação (mestrado e doutorado) que 
estudam o trabalho no Brasil e no mundo. 

Cada volume dos Anais do XII Seminário do Trabalho contém a riqueza de temas pesquisados pelos 
participantes, reunindo uma variedade de perspectivas disciplinares tratando do mundo do trabalho no 
Brasil. Agradecemos a todos que acreditaram na possibilidade de realização virtual do XII Seminário do 
Trabalho. 

Marília, 15 de julho de 2021

Roberto Leme Batista/ UNESPAR 
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A PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA SOBRE OS 
IMPACTOS DO TRABALHO E DA CRISE SANITÁRIA DE 

COVID-19 PARA A SUBJETIVIDADE E A SAÚDE DOS 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NO BRASIL

Priscila Bisel Mendonça
Universidade Estadual de Londrina

priscilabiselm@gmail.com

André Luís Vizzaccaro-Amaral
Universidade Estadual de Londrina

andre.lva@uel.br

Resumo: As transformações do mundo do trabalho, desde os anos 1970, vêm mergulhando o trabalhador em uma realidade de pre-
carização com forte impacto em sua subjetividade e saúde. Como uma das supostas tentativas de enfrentamento do desemprego 
e da informalidade, a categoria de empreendedor ganhou força nos anos 2000, sobretudo após a implementação, no Brasil, da Lei 
do Microempreendedor Individual, em 2008. Contudo, a crise sanitária de Covid-19 tende a impor uma realidade ainda mais aviltan-
te para tal categoria. O objetivo desta pesquisa foi analisar a produção técnico-científica sobre os impactos do trabalho e da crise 
sanitária de Covid-19 para a subjetividade e a saúde dos microempreendedores individuais no Brasil. Para tanto, foram utilizados 
o paradigma qualitativo, o método dialético, os pressupostos teóricos da psicodinâmica do trabalho e a análise de conteúdo para a 
sistematização e análise dos dados, auxiliada pelas pesquisas bibliográfica e documental. Foram encontradas 67 produções, sendo 
52 bibliográficas, seis técnicas e nove classificadas como outras produções. Observou-se a predominância de temáticas voltadas 
para os impactos econômicos da pandemia, e seu enfrentamento, e a ausência de produções sobre a subjetividade e a saúde dos 
microempreendedores individuais.

Palavras-chave: Transformações do mundo do trabalho. Microempreendedores individuais. Covid-19. Subjetividade e saúde.

INTRODUÇÃO

As transformações do mundo do trabalho, sobretudo a partir dos anos 1970, vêm mergulhando o tra-
balhador em uma realidade de precarização com forte impacto em sua subjetividade e saúde. Como uma 
das supostas tentativas de enfrentamento do desemprego e da informalidade, a categoria de empreendedor 
ganhou força nos anos 2000, sobretudo após a aprovação da lei do microempreendedor individual (MEI) 
no Brasil, em 2008. Contudo, a crise sanitária e econômica da Covid-19 tende a impor uma realidade ainda 
mais aviltante para tal categoria. Esta pesquisa objetivou analisar a produção técnico-científica sobre os 
impactos do trabalho e da crise sanitária de Covid-19 para a subjetividade e a saúde dos MEI no Brasil.

A pesquisa adotou o paradigma qualitativo, o método dialético, os pressupostos teóricos da psico-
dinâmica do trabalho e a análise de conteúdo para a sistematização e análise dos dados. Para analisar a 
produção científica, foi realizada pesquisa bibliográfica em bases de dados como do Portal de Periódicos 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), da Scientific Electronic Library 
Online (Scielo) e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). E, para analisar a pro-
dução técnica, foi realizada pesquisa documental em “sites” como o da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Assim, o artigo divide-se em três momentos. O primeiro, contextualiza o MEI no Brasil, desde o seu 
histórico até a emergência da Covid-19. O segundo, apresenta os fundamentos e os procedimentos meto-
dológicos. Por fim, o terceiro, apresenta e analisa os resultados das pesquisas bibliográfica e documental.

mailto:priscilabiselm@gmail.com
mailto:andre.lva@uel.br
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DISCUSSÃO TEÓRICA

O Microempreendedor Individual (MEI) no Brasil

Em 19 de dezembro de 2008, a Lei Complementar nº 128 (BRASIL, 2008) alterou a Lei Complementar 
nº 123/2006, denominada Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (BRASIL, 2006), e criou a figura do 
Microempreendedor Individual (MEI) no Brasil.

Segundo o Portal do Empreendedor (2020a), o MEI é o pequeno empresário individual que possui um 
único estabelecimento, que tem faturamento anual de até 81 mil reais, que não é sócio, administrador ou ti-
tular de outro empreendimento, que possui até um empregado e que exerce uma das atividades econômicas 
previstas no Anexo XI da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 140 (BRASIL, 2018), 
tais como adestrador(a) de animais independente, cabeleireiro(a) independente e vendedor(a) ambulante de 
produtos alimentícios independente, entre outras.

Ainda que a criação do MEI enquanto categoria seja relativamente recente, no Brasil, seu exercício tem 
adquirido cada vez mais relevância mundialmente. Somente em 2017, o número de empresas com até nove 
trabalhadores, no mundo, variava entre 70% e 95% e a maioria delas possuía um único trabalhador (OECD, 
2017). No Brasil, hoje, contabiliza mais de 11 milhões de trabalhadores (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 
2020b).

A popularidade do empreendedorismo, nas últimas décadas, deve-se, sobretudo, à narrativa que o asso-
cia ao desenvolvimento econômico de uma região, dada sua suposta capacidade de gerar emprego e renda 
e de introduzir novos produtos e processos produtivos (GOMES; FERNANDES; ALVES, 2013). No caso do 
MEI, tal narrativa inclui, ainda, o suposto combate à informalidade dos trabalhadores por conta própria 
(CAPONI, 2014).

Contudo, o empreendedorismo não é um fenômeno recente e sua definição sofreu alterações ao longo 
do tempo. Originário do francês entrepreneur, o termo se popularizou graças a economistas clássicos do 
século XVIII, em especial Cantillon e Say, pioneiros na estruturação do tema. Na época, associava-se a ati-
tude empreendedora ora ao risco e lucro obtido em revendas, ora ao conhecimento produtivo no processo 
de criação (VALE, 2014).

Posteriormente, com Schumpter, na primeira metade do século XX, o empreendedor passou a ser visto 
como disruptor da ordem econômica, uma vez que introduz no mercado novos produtos, serviços, modelos 
de gestão e formas de exploração de recursos, de materiais e de tecnologias, representando, assim, a essên-
cia inovadora do mundo, concepção essa ainda recorrente nos dias de hoje (CHIAVENATO, 2007).

Diante desse contexto, alguns economistas atribuíram ao governo o papel de propor medidas que pro-
movessem esse “acúmulo de capital” e “progresso técnico”, segundo eles, intrínsecos ao desenvolvimento 
econômico regional (BRESSER-PEREIRA, 2006). Assim, de acordo com essa perspectiva econômica, seria 
necessária a criação de um ambiente empreendedor, através de políticas regulatórias, e o estímulo à ativi-
dade empreendedora, por meio da promoção de sua educação e cultura, de atividades de pesquisa e desen-
volvimento, entre outros (SARFATI, 2013).

Nesse sentido, diante do fato dos MEIs, juntamente aos micros e pequenos negócios, representarem 
cerca de 27% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (SEBRAE, [2011?]), esforços têm sido feitos visando 
a proposição de políticas públicas voltadas ao microempreendedorismo individual no Brasil, com destaque 
para as de cunho regulatório.

Ainda que assegurado o tratamento favorecido a empresas brasileiras de pequeno porte pelo Art. 170 
da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), as micro, pequenas e médias empresas apenas começaram a ser 
priorizadas por políticas públicas brasileiras a partir da segunda metade da década de 1990. Especialmente 
após a instituição da Lei 9.317/96 (Lei do Simples) e da Lei 9.841/99 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa) 
(SARFATI, 2013).
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Enquanto a Lei do Simples regulava o regime tributário das micro e pequenas empresas e instituía um 
sistema integrado para o pagamento de impostos e contribuições das mesmas (BRASIL, 1996), a Lei nº 
9.841/99 dispunha sobre o tratamento jurídico diferenciado destinado a elas nos campos administrativo, 
trabalhista, previdenciário, creditício, tributário e de desenvolvimento empresarial (BRASIL, 1999).

Posteriormente, em 2006, ambas foram substituídas pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei 
Complementar 123/06), que estabeleceu as normas gerais para o tratamento dessas empresas pelos Poderes 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, como obrigações trabalhistas e previdenciárias, acesso ao 
crédito e ao mercado e estímulo à inovação (BRASIL, 2006).

Além disso, a Lei Geral redefine os conceitos de micro e pequeno empresário de acordo com sua receita 
bruta anual e cria um regime tributário específico para eles, o Simples Nacional, que unificava os impostos 
e contribuições para os governos federal, estadual e municipal em uma só parcela (BRASIL, 2006).

O Simples Nacional objetivava simplificar o cálculo e o recolhimento tributário das micro e pequenas 
empresas a ponto de promover a regulamentação da informalidade no país. Porém, o regime não atingiu o 
número de formalizações esperadas (SOUZA, 2010).

Desse modo, na alegada tentativa de reverter esse cenário de informalidade em ascensão no país, em 
parte pela crise financeira global de 2008, foi sancionada a Lei Complementar 128/2008, que modificou a 
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa a partir de julho de 2009.

Entre as proposições da Lei Complementar 128/2008, destacam-se o direito ao CNPJ e Alvará de 
Funcionamento isento de custo ou burocracia; emissão de nota fiscal; tributos mensais (INSS, ISS ou ICMS) 
reduzidos em valores fixados; acesso a produtos e serviços bancários, como crédito; salário-maternidade; 
auxílio-doença; aposentadoria por idade e por invalidez; pensão por morte para familiares; e apoio técnico 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas (SEBRAE) (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2020c).

Nesse sentido, a Lei do MEI aparece na narrativa econômica liberal como uma suposta “solução” para 
os crescentes índices de desemprego, informalidade e precarização do trabalho suscitados pela crise estru-
tural do capital, que foi intensificada pela crise financeira global de 2008 e, agora, ainda mais amplificada 
pela atual crise sanitária de Covid-19.

Da crise estrutural do capital à nova e precária morfologia do 
trabalho: o contexto histórico por trás do MEI no Brasil

As décadas que sucederam a crise estrutural do capital fizeram do mundo do trabalho palco de pro-
fundas transformações que não se restringiram à ordem da materialidade da classe trabalhadora e à regu-
lamentação de sua prática. Também trouxeram implicações à sua subjetividade, ao alterar o modo como o 
homem se relaciona com seu meio (ANTUNES, 2006).

A partir de 1970, diante da alta competitividade internacional, do alto custo da força de trabalho e da 
luta operária pelo controle da produção, os modelos fordista e taylorista começaram a dar sinais de seu es-
gotamento. Tal cenário foi marcado pela queda das taxas de lucro, pela expansão do setor financeiro, pelo 
aumento de fusões empresariais e pela crise fiscal do Estado, configurando a chamada crise estrutural do 
capital (ANTUNES, 2009).

Com efeito, a crise estrutural desencadeou um complexo processo de reestruturação produtiva do ca-
pital, que promoveu (e ainda promove) o modelo político e econômico neoliberal, introduziu tecnologias 
microeletrônicas, telemáticas, informacionais e em rede e implementou o chamado “Toyotismo”, caracteri-
zado por seu modo de produção flexível, fluido e difuso (ALVES, 2007).

O sistema Toyota representou uma verdadeira revolução de gestão, pois inscreveu um modelo de pro-
dução enxuta ancorado na comunicação instrumental e colaboração de seus trabalhadores (ALVES, 2013). 
E, ao utilizar dispositivos organizacionais como just-in-time, kaizen e Círculos de Controle de Qualidade 
(CCQ), transferiu a responsabilidade produtiva ao trabalhador a troco de seus conhecimentos e “proativi-
dade” (ANTUNES, 2009).
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Esse contexto, por sua vez, acabou por estabelecer uma nova morfologia do trabalho, marcada pela 
diminuição da classe operária industrial, pelo aumento da subproletarização do trabalho no setor terciário 
(por meio do trabalho precário, parcial, temporário, subcontratado, terceirizado, informal, entre outros), 
pela exclusão de trabalhadores mais jovens e mais velhos, pela incorporação da classe trabalhadora femini-
na e pela introdução tecnológica nos processos produtivos, como a automação, robótica e microeletrônica 
(ANTUNES, 2006).

Nesse sentido, pode-se dizer que a crise estrutural do capital e seus desdobramentos foram responsáveis 
por um intenso processo de precarização do trabalho, ao reduzirem a força de trabalho humana à condição 
de mercadoria, implicando a perda de direitos trabalhistas e previdenciários, o desemprego estrutural, a 
fragmentação da classe trabalhadora e o aumento da exploração da força de trabalho (ALVES, 2007).

Além disso, a crise estrutural promoveu a precarização do ser humano-que-trabalha, pois operou (e 
continua operando), essencialmente, por meio da captura da subjetividade desse e da dessubjetivação de 
classe. Ademais, a crise introduziu, ainda, o modo de vida just-in-time, baseado na colaboração do traba-
lhador e na equivalência entre tempo de vida e tempo de trabalho (ALVES, 2013).

Dessa forma, esse contexto de crise produziu uma vida reduzida de sentido, voltada, majoritariamente, 
à venda da força de trabalho e ao consumismo que essa vida reduzida proporciona, limitando o tempo do 
trabalhador destinado ao seu desenvolvimento enquanto ser-genérico e suscitando-lhe crises da ordem da 
vida pessoal, da sociabilidade e da autorreferência (ALVES, 2011).

Esse cenário, intensificado desde a década de 1970 (ANTUNES, 2014), ganhou força, no Brasil, a partir 
da década de 1990 (ANTUNES, 2018), com o fim do regime militar, quando o Presidente Fernando Collor 
de Melo, seguido pelos Presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, implementaram, com 
vigor, o neoliberalismo no país (LESBAUPIN, 1999) e permitiram a entrada do capital internacional e, 
consequentemente, de novos modelos de gestão baseados no “toyotismo” (LIMA, 1996; VIZZACCARO-
AMARAL, 2013; VIZZACCARO-AMARAL, 2019).

Diante desse contexto histórico, ocorre a sanção da lei do MEI em 2008. Entretanto, esse ano também 
foi marcado por uma das maiores crises financeiras globais da história, a crise do subprime, caracterizada 
pela concessão de empréstimos hipotecários de alto risco pelo mercado imobiliário estadunidense, median-
te aumento progressivo de juros (SICSÚ, 2009).

Apesar das hipotecas subprimes existirem desde a década de 1990, elas assumiram substancial popula-
ridade nos anos 2000, em razão de suas taxas de juros excepcionalmente baixas (BLANCHARD, 2011) e da 
expectativa de valorização das casas reais hipotecadas (SOUZA, 2017).

Ademais, não se limitaram ao território americano. Sob promessas de alta rentabilidade, tais emprés-
timos foram negociados com instituições financeiras de todo o mundo. Porém, suas dimensões de risco de 
prejuízo foram ocultadas, configurando o chamado sistema bancário sombra ou shadow banking system 
(FARHI et al., 2012).

A disponibilidade de crédito facilitou a aquisição de casas nos EUA e aumentou significativamente suas 
demandas e preços (GANZERT; TERRA; MARTINELLI, 2016). O que permitiu ao devedor refinanciar 
suas hipotecas e destinar a rentabilidade obtida à compra de novos imóveis, ampliando sua dívida (SOUZA, 
2017).

Contudo, o número de pessoas e empregos, os salários e o setor de construção civil não acompanharam 
esse crescimento, gerando inadimplência, sobretudo, devido à transferência de processos produtivos onero-
sos de indústrias americanas a outros países, que enxugou a renda familiar dos trabalhadores dos Estados 
Unidos (GANZERT; TERRA; MARTINELLI, 2016).

Diante desse cenário, o preço das moradias americanas despencou e o Estado mergulhou em uma pro-
funda crise financeira, que foi deflagrada como sistêmica em setembro de 2008, após a falência do banco 
tradicional americano “Lehman Brothers” (FREITAS, 2009).

Segundo Blanchard (2011), a crise atingiu os demais países do globo por três vias principais: pela dimi-
nuição das exportações, em vista da diminuição da renda e demanda estadunidense diante dos altos níveis 
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de incerteza; pelos fluxos de capitais, com a retração dos investimentos e empréstimos feitos por bancos e 
investidores; e pela diminuição da confiança internacional e, por conseguinte, de sua demanda e produção.

No Brasil, a crise de 2008 provocou uma notável inflexão no ciclo de expansão produtivo. Observou-
se a retração de quase 12% do setor industrial e a ampliação do setor de serviços, representando 59,7% da 
ocupação nacional, o que implicou o aumento do desemprego, da informalidade e da rotatividade de mão 
de obra (POCHMANN, 2009).

Assim, a Lei do MEI surgiu no Brasil como uma suposta tentativa de enfrentamento dessa realidade 
aviltante do mundo do trabalho. Porém, ela surge já inserida numa crise financeira global que não só não 
foi totalmente superada, pois seus impactos são sentidos até hoje (TEIXEIRA; PAIM, 2018), como também 
gerou um conjunto de reformas implantadas no Brasil entre 2017 e 2019, como a trabalhista e previdenciá-
ria, que precarizaram ainda mais o trabalho e a proteção social dos trabalhadores (ANTUNES; PRAUN, 
2019). Tal crise também tem sido amplificada ante as implicações sanitárias, econômicas e políticas do 
novo coronavírus.

O MEI diante da crise sanitária de Covid-19 no Brasil

Atualmente, o mundo enfrenta o surto pandêmico da Síndrome Respiratória Aguda Grave causada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2, usualmente chamada de Covid-19 (BRASIL, 2020d). Essa síndrome se ca-
racteriza por seu período de incubação viral de até 14 dias, sintomatologia moderada ou ausente e altas 
taxas de letalidade e de transmissão, mediante o contato com pessoas, objetos ou superfícies contaminadas 
(NUNES, 2020).

Em vista disso, a Covid-19 assume um papel que Agamben (2020) denominou de “inimigo” invisível, 
permanente e onipresente. Na medida em que implica uma nova doutrinação dos corpos que pressupõe a 
renúncia da própria liberdade de ir e vir e de se relacionar e uma normativa sanitária obrigatória, na ausên-
cia de saberes médicos sobre sua cura.

Entretanto, não se deve atribuir o cenário pandêmico a um evento exclusivamente natural, fruto de 
uma mutação genética ao acaso e seu potencial de contágio. É preciso considerar o estágio avançado da 
globalização capitalista e suas implicações para o avanço da técnica e da exploração da natureza, fluxo de 
pessoas e de mercadorias e padrão de consumo (NEUENSCHWANDER; GIRALDES, 2020).

Não obstante, a crise sanitária vem questionando a viabilidade neoliberal. A começar por sua premissa 
de mínima intervenção estatal, responsável pelo colapso do sistema público de saúde e pela desapropriação 
da saúde enquanto bem comum a ser garantido pelo Estado (NUNES, 2020).

Com efeito, a crise sanitária de Covid-19 é marcada por sua velocidade de contágio e contabilidade 
imprecisa. Devido à falta de instrumentos e mobilização ampla e coordenada de testagem da popula-
ção, observa-se uma discordância entre o número real de casos e óbitos pelo coronavírus e o notificado 
(NEUENSCHWANDER; GIRALDES, 2020).

Segundo Neuenschwander e Giraldes (2020), isso contribui para que tanto o sistema de saúde quanto 
as autoridades administrativas do governo não tenham um real conhecimento do problema, gerando in-
capacidade e despreparo para lidar com ele. Situação essa exemplificada pela falta de leitos hospitalares 
disponíveis, de respiradores e de equipamentos de proteção.

Além disso, o neoliberalismo revela-se paradoxal em meio à pandemia, pois organiza o mundo segun-
do o alto fluxo de pessoas, exigindo, assim, a desobediência das medidas de isolamento social para assegu-
rar seu funcionamento pleno (NUNES, 2020). 

De fato, a existência humana é dicotomizada entre o período destinado à venda da força de trabalho e o 
de usufruição de bens e serviços que essa proporciona (ALVES, 2011). Dessa forma, a sobrevivência pautada 
no neoliberalismo capitalista depende, diretamente, do risco de contaminação e transmissão do vírus ao 
trabalhador e aos de seu convívio (NUNES, 2020).
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Não obstante, desde o princípio, a Covid-19 reafirma a centralidade do trabalho, uma vez que a doença 
foi observada, pela primeira vez, em um ambiente de trabalho, no mercado de frutos do mar da cidade 
chinesa de Wuhan, em dezembro de 2019, infectando tanto trabalhadores quanto clientes (LI et al., 2020).

Com efeito, apesar do protagonismo dos profissionais da saúde no enfrentamento da Covid-19, a ex-
posição e possível disseminação da doença atrelada às condições e organização do trabalho não lhes é ex-
clusiva. Todos os trabalhadores, que por razões socioeconômicas permanecem ativos, estão sujeitos a elas 
(JACKSON FILHO et al., 2020).

Assim, tendo-se em vista essa relação entre o trabalho e a pandemia, foram criados instrumentos nor-
mativos no Brasil voltados à preservação dos postos de trabalho e da renda dos trabalhadores formais 
durante esse período, tentando garantir não somente a manutenção das atividades laborais, mas também a 
redução dos impactos da situação de calamidade pública. Entre eles, destaca-se a Lei nº 14.020/2020.

A Lei nº 14.020/2020 estabelece o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, que prevê a 
redução proporcional da jornada de trabalho e salário (em 25%, 50% e 70%), a suspensão temporária de 
contrato e o pagamento de um benefício emergencial durante a vigência de tais medidas, determinados 
em um acordo entre empregador e empregado, além de impedir a demissão do trabalhador nesse período 
(BRASIL, 2020c).

O programa, que chegou a ter 11 milhões de inscritos (PUPO, 2020), determinou, tanto para a redução 
de jornada e salário quanto para a suspensão de contrato, o prazo máximo de 3 meses, podendo esse último 
ser dividido em períodos sucessivos ou intercalados maiores ou iguais a dez dias, desde que contabilizem o 
total de 120 dias (BRASIL, 2020a).

Contudo, apesar da Lei 14.020/2020 ter ampliado o espaço de negociação coletiva, com as modificações 
realizadas junto ao legislativo brasileiro, ela dá abertura para negociações individuais desfavoráveis ao tra-
balhador. Além de apresentar uma “ausência de efetiva e generalizada garantia de emprego aos trabalhado-
res e trabalhadoras” (DIEESE, 2020, p. 15).

No que se refere ao MEI, diante do crescimento da informalidade, do desemprego (BARROS, 2020) e 
da possibilidade de redução salarial e de jornada, a formalização como MEI representaria uma alternativa 
de geração de renda em meio à crise, além de permitir a atuação em segmentos da economia que se encon-
tram em atividade, como o alimentício e de entregas (SEBRAE, [2020]a). Nesse sentido, o Governo Federal 
dispôs de ações para tentar auxiliar o MEI, que sofre com o fechamento de seus negócios e perda de consu-
midores, sobretudo após o advento da crise suscitada pelo coronavírus (SEBRAE, [2020]b).

Dentre elas, criou a Lei 13.982/2020 que concede o auxílio emergencial de 600 reais ao MEI com renda 
familiar mensal de até três salários mínimos, durante três meses (BRASIL, 2020b). Além disso, possibilitou 
o adiamento de pagamentos e de ajustes, como os do Documento de Arrecadação do Simples (DAS) e da 
Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional (DASN), além de incentivar o acesso ao crédito, 
por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) e do Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e liberar o saque do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) (SEBRAE, [2020]a).

Desse modo, percebe-se que as medidas governamentais de auxílio ao microempreendedor têm sido 
pensadas a partir das barreiras sanitárias impostas pelo coronavírus, priorizando aspectos materiais cen-
trados na concessão de créditos (e, logo, no endividamento do MEI), ao invés de aspectos conjunturais que 
envolvem o desaquecimento econômico (ROUBICEK, 2020) e seus impactos sociais, como a perda de tra-
balho e de renda (COVID-19..., 2020; QUASE..., 2020; OIT..., 2020), para a subjetividade (CRUZ et al., 2020) 
e para a saúde dos trabalhadores (JACKSON FILHO et al., 2020), sobretudo dos MEIs.

Com efeito, estudos apontam ausências importantes de políticas públicas voltadas para a saúde dos 
trabalhadores, de modo geral, em relação aos efeitos da pandemia de Covid-19 (JACKSON FILHO et al., 
2020). Além disso, ressaltam a relevância de intervenções psicológicas voltadas às demandas emergentes no 
contexto pandêmico atual, suscitadas pelo temor à exposição ao contágio, pelas medidas adotadas durante 
a quarentena, de isolamento social e de confinamento (CRUZ et al., 2020).

Dentre os principais quadros psicológicos, observou-se o aumento de
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(...) Transtornos Mentais Comuns (TMC), especialmente fadiga e agressividade, estresse agudos, 
episódios de pânico, a manifestação de preditores de estresse pós traumático (TEPT), depressão 
e ansiedade, não apenas nos profissionais, mas na população, de modo geral. E essa prevalência 
é positivamente associada à exposição constante de notícias sobre a doença em mídias sociais. 
(CHEN et al., 2020; LIU et al., 2020 apud CRUZ et al., 2020).

Apesar das redes sociais favorecerem o acesso ao apoio psicológico e social, também se revelaram um 
importante meio de veiculação de notícias falsas (fake news), causando histeria coletiva, pânico e compar-
tilhamento exacerbado do negativismo frente à pandemia (CHEN et al., 2020; LIU et al., 2020 apud CRUZ 
et al, 2020).

É nesse contexto suscitador de demandas sanitárias e subjetivas, de risco à vida humana e em sociedade, 
que se encontra a figura do microempreendedor individual. Assim, este estudo se ocupa da produção técni-
co-científica acerca dos possíveis impactos que tais condições podem provocar na subjetividade e na saúde 
do microempreendedor individual.

METODOLOGIA

A pesquisa amparou-se no paradigma qualitativo, entendido como abordagem que privilegia a com-
preensão da realidade em sua totalidade e complexidade. Isto é, a apreensão da aparência e da essência dos 
fenômenos sociais, contextualizando-os e buscando acessar as significações que emergem e estruturam as 
relações humanas. Logo, considera não somente o produto final observável, mas também o processo que o 
engendrou (TRIVIÑOS, 1987).

Alinhado ao paradigma qualitativo, este estudo apoiou-se no método dialético, que permite apreender 
o fenômeno em si, identificando as características singulares e as representações sociais que o definem, 
analisá-lo a partir de seus elementos, contextualizando-o no espaço-tempo, e estabelecer seus aspectos 
essenciais, isto é, sua realidade concreta (TRIVIÑOS, 1987).

A fim de compreender e analisar os impactos que tal pandemia implica à saúde e subjetividade dos 
microempreendedores individuais no Brasil, a pesquisa se fundamentou nos pressupostos teóricos da 
Psicodinâmica do Trabalho, desenvolvida por Christophe Dejours. Uma abordagem teórica e prática que, 
ancorada na centralidade do trabalho, estuda a relação entre a organização do trabalho e os processos de 
subjetivação (MENDES, 2007).

A coleta, sistematização e análise dos dados foram realizadas a partir da análise de conteúdo. Essa téc-
nica, segundo Richardson (2012), possui três fases: pré-análise, com a organização do material e formula-
ção de hipóteses e objetivos; análise, na qual o material é sujeito à codificação, classificação e quantificação; 
e o tratamento dos resultados, que busca responder as questões iniciais, validando-as ou negando-as, e 
caracterizar o conteúdo analisado.

De modo a auxiliar a execução da análise de conteúdo, a coleta de dados utilizou as técnicas de pesquisa 
bibliográfica e documental que, apesar de semelhantes do ponto de vista procedimental, diferem quanto à 
natureza de suas fontes (GIL, 2002).

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de fontes secundárias de dados, isto é, materiais físicos 
ou digitais previamente elaborados e tratados. Envolve livros de leitura corrente (obras literárias e de di-
vulgação) ou de referência (dicionários, enciclopédias, anuários e almanaques), publicações em periódicos 
(jornais e revistas), anais de encontros científicos, teses e dissertações, entre outros. Desse modo, permite 
reunir dados históricos sobre o fenômeno ou que se encontram dispersos no espaço (GIL, 2002; 2008).

A pesquisa documental, por sua vez, utiliza materiais que ainda não foram alvo de análise ou estão 
sujeitos a reelaboração segundo o objeto de pesquisa (GIL, 2002). Refere-se, portanto, a fontes de dados 
primárias escritas ou não, produzidas concomitantemente ou após a ocorrência do fenômeno estudado 
(MARCONI; LAKATOS, 2003). A partir dessas fontes documentais, espera-se favorecer o conhecimento 
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mais objetivo da realidade em questão e dos processos de mudança sociais e culturais que a envolvem (GIL, 
2008).

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados do Portal de Periódicos da Capes, da Scielo e 
da BDTD, no “site” da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho (ABET) e no mecanismo de busca do 
Google Acadêmico.

A pesquisa documental, por sua vez foi realizada nos “sites” da OMS, da OIT, do INSS, da Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), da Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) e no 
mecanismo de busca supracitado.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Foram realizadas pesquisas bibliográfica e documental para analisar a produção técnico-científica so-
bre os impactos do trabalho e da crise sanitária de Covid-19 para a subjetividade e a saúde dos microem-
preendedores individuais no Brasil.

Ambas as pesquisas adotaram o descritor comum “microempreendedor individual”, desconsideraram 
os materiais repetidos encontrados na coleta de dados e limitaram os resultados encontrados para o pe-
ríodo entre 11 de março (marco do início da pandemia de Covid-19) e 31 de outubro de 2020, período de 
encerramento da pesquisa. Posteriormente, os resultados foram sistematizados e analisados por meio da 
análise de conteúdo.

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados do Capes, da Scielo e da BDTD, no “site” da 
ABET e no mecanismo de busca do Google Acadêmico. Obteve-se 60 resultados, dentre os quais nenhuma 
produção foi classificada na categoria (1) relação direta com o objeto de estudo, ou seja, com os impactos 
do trabalho e da crise sanitária de Covid-19 para a subjetividade e a saúde dos MEI no Brasil; 52 produções 
foram classificadas na categoria (2) relação indireta com o objeto de estudo, tratando de outras dimensões 
sobre o MEI, como políticas, econômicas, sociais e jurídicas; e oito produções foram classificadas na cate-
goria (3) sem relação com o objeto de estudo, isto é, não abordavam o MEI.

No que tange às 52 produções categorizadas como relação indireta com o objeto de estudo, essas des-
tacam, sobretudo, as temáticas: (i) auxílio emergencial; (ii) impactos econômicos da crise sanitária de 
Covid-19; (iii) aspectos jurídicos envolvendo o MEI; (iv) políticas públicas; (v) desigualdade social; (vi) 
processo de formalização; (vii) empreendedorismo; (viii) informalidade; e (ix) gestão feita pelo MEI. Dentre 
tais produções, somente uma tratou da saúde mental, contudo não teve como objeto de estudo a categoria 
de microempreendedor individual.

A pesquisa documental, por sua vez, foi realizada nos “sites” da OMS, OIT e do INSS, nos “sites” da 
ABRASCO e da ABRAPSO e no mecanismo de busca do Google Acadêmico. Nela, foram encontrados sete 
resultados, dos quais nenhum resultado foi classificado na categoria (1) relação direta com o objeto de estu-
do; sete resultados foram classificados na categoria (2) relação indireta com o objeto de estudo; e nenhum 
resultado foi classificado na categoria (3) sem relação com o objeto de estudo.

Dentre os sete resultados categorizados como relação indireta com o objeto de estudo, esses apre-
sentaram como tema: (i) auxílio emergencial; (ii) aspectos jurídicos envolvendo o MEI; e (iii) benefícios 
previdenciários.

Quanto à natureza das produções recuperadas nas pesquisas bibliográfica e documental, foram classifi-
cados 52 resultados como (a) produções bibliográficas (artigos, dissertações, livros, trabalhos de conclusão 
de curso, teses, textos para discussão, publicações em simpósios e congressos); seis resultados como (b) 
produções técnicas (notas técnicas, informes institucionais e pareceres jurídicos); e nove resultados como 
(c) outras produções (notícias em sites e artigos em sites e jornais).
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Diante dos resultados obtidos nas pesquisas bibliográfica e documental, foi possível observar a ausência 
significativa tanto de produções técnicas quanto bibliográficas acerca dos impactos do trabalho e da crise 
sanitária de Covid-19 para a subjetividade e a saúde dos MEI no Brasil.

Ainda que, ao longo dos anos, muitos autores tenham ressaltado a importância da relação subjetiva 
que o homem estabelece com o trabalho na promoção da saúde e no desenvolvimento de descompensações 
psiquiátricas e psicossomáticas. Seja ela na condição de emprego, seja em sua ausência (DEJOURS, 2017).

Tais dimensões demonstram suma relevância quando tomado o cenário pandêmico, dado que, na 
quarta semana de setembro de 2020, o país atingiu a marca de 14 milhões de desocupados, correspondente 
a 14,4% da sua força de trabalho (IBGE, 2020a). Um aumento de 2,2% de trabalhadores desocupados em 
relação ao primeiro trimestre do mesmo ano (IBGE, 2020b), momento da chegada da crise no país.

Além disso, os resultados da pesquisa apontaram uma predominância temática dos impactos econômi-
cos aprofundados pelo cenário pandêmico e as medidas de seu enfrentamento, supostamente, à disposição 
do MEI. 

De um lado, tais produções ressaltam a maneira como a crise econômica aprofundada pela pandemia 
de Covid-19 tem impactado a gestão, a sustentabilidade e a competitividade de empresas do país e do mun-
do, impondo encerramento, restrições ou suspensão de seu funcionamento (ÁVILA; FRITZEN; DAMKE, 
2020). Além de traçar um diagnóstico sobre tais repercussões econômicas em setores específicos, como o 
de turismo (EMMENDOERFER; BIZ, 2020).

De outro, parte dos resultados das pesquisas citam a importância do desenvolvimento de políticas 
públicas para combater os impactos trazidos pela pandemia, entre elas a concessão do auxílio emergencial 
(MASSAFRA, 2020). Outra parte disserta sobre a natureza fiscal de tal medida para a garantia à renda e 
sobre os meios dispostos pelo governo para estabilizar o sistema financeiro e ampliar a oferta de crédito 
(SILVA, 2020).

De um modo geral, pode-se inferir que o teor de tais produções se revela reflexo de uma narrativa, 
ainda predominante no meio técnico-científico (e, quiçá, no imaginário social), que caracteriza o empreen-
dedorismo como uma suposta “solução” milagrosa frente ao aumento do desemprego, da informalidade, da 
precarização do trabalho e do homem que vive do trabalho, aprofundados pela crise sanitária de Covid-19.

Assim, diante da escassez de produções técnico-científicas acerca da subjetividade e saúde dos micro-
empreendedores individuais, a presente pesquisa ressalta a importância da adoção de tal enfoque. Pois 
possibilitará não só um maior conhecimento acerca das questões que atravessam o MEI e moldam sua 
subjetividade e seu processo saúde-doença durante a pandemia de Covid-19, mas também se revela instru-
mento de emancipação e dignidade de tal categoria frente à realidade aviltante de precarização em que se 
insere.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos com as pesquisas bibliográfica e documental demonstram que, mesmo após mais 
de uma década desde a criação da categoria do MEI, no Brasil, há uma ausência de estudos que priorizem 
a dimensão da subjetividade e da saúde dessa categoria, sobretudo no contexto da pandemia do novo coro-
navírus, no qual predominam as produções que enfocam os impactos econômicos, o desenvolvimento de 
políticas públicas e medidas legislativas para o seu enfrentamento. 

Tal escassez é agravada considerando a crise econômica global sem precedentes, que já se mantinha 
desde a crise financeira de 2008, e que vem se intensificando com a crise sanitária de Covid-19, tendendo 
a amplificar os impactos do trabalho para a subjetividade e a saúde dos trabalhadores em todo mundo, de 
modo geral, e para os microempreendedores individuais no Brasil, em particular.
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Resumo: O campo da saúde do professor tem suscitado maior interesse ao nível mundial, pois se verifica cada vez que os fatores 
do trabalho docente têm sido associados aos agravos de saúde tanto de natureza física, mental e social. Este estudo teve objetivo 
de compreender os problemas de saúde mental relacionados ao trabalho que acometem os professores moçambicanos do ensino 
básico da rede pública. Foi realizada uma pesquisa exploratória e de cunho qualitativo, com dez professores moçambicanos do ensi-
no básico, sendo cinco do sexo feminino e igual número do sexo masculino. A análise de conteúdo temática das entrevistas indicou 
que o trabalho do professor ocasiona problemasde saúde de natureza física e psíquica. Verificou-se ainda a ausência de políticas de 
atenção à saúde do professor. O bem-estar e saúde mental do professor só podem ser alcançados através da melhoria das condições 
de trabalho docente e, desenho e implantação deuma Política Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, com intuito de dar apoio, 
assistência e acompanhamento aos professores e outros grupos profissionais. 

Palavras-chave: Condições do trabalho. Saúde do trabalhador.Qualidade de vida no trabalho.Professor.

INTRODUÇÃO 

A educação pública em Moçambique tem sido alvo de profundas mudanças em suas políticas nos últi-
mos tempos, com ênfase das reformas implementadas a partir do ano de 2004 que culminou com o proces-
so de universalização da educação básica. A partir do ano em referência, o ensino primário da rede pública 
(1ª a 7ª classe) passou a ser obrigatório e de acesso gratuito nas sete classes iniciais. Além disso, no mesmo 
ano iniciou o processo paulatino de implementação das reformas do novo currículo em todas as escolas 
do ensino primário. Entre as inovações do novo currículo do ensino primário destacam-se: a organização 
do ensino em ciclos de aprendizagem, a introdução de novas disciplinas como Oficio, Educação Musical, 
Inglês, Educação Moral e Cívica, unificação das disciplinas de História e Geografia em Ciências Sociais, 
permissão do envolvimento de 20% dos conteúdos locais, uso de línguas nacionais, organização das dis-
ciplinas em três áreas de conhecimento tais como: Comunicação e Ciências Sociais, Ciências Naturais e 
Matemática e Atividades Práticas e Tecnológicas (Ministério da Educação/Instituto de Desenvolvimento 
da Educação, [MINID/INDE], 2003). 

Pese embora a política de universalização do ensino primário vigente em Moçambique tenha surtido 
efeitos de acordo com a avaliação do governo em termos do aumento de acesso à educação e à equidade 
de gênero, na incorporação da força de trabalho em termos de professores contratados com formação psi-
copedagógica, de número escolas e taxas de conclusão (MINED, 2015), tal política gerou, igualmente, a 
intensificação do trabalho docente e ocasionou o aumento de papéis e responsabilidades a desempenhar em 
função das reformas em curso. Glina (2010) disserta que as mudanças que se operam nos ambientes do tra-
balho têm diversas implicações para os trabalhadores que são: aumento de requisitos para aprendizagem de 
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novas destrezas, necessidade de adoptar novas formas de trabalhar; pressão por uma maior produtividade e 
qualidade do trabalho; aumento de pressão temporal, exigências de maior competência, maior insegurança 
e menos benefícios, menos tempo para os companheiros e para socializar-se, o que encontra respaldo com 
as inovações curriculares e mudanças implementadas no setor de educação em Moçambique que ocasiona-
ram um aumento quantitativo e qualitativo da carga do trabalho docente em função de implementação de 
novas disciplinas, redução de número de professores no ensino primário do segundo grau de sete para três 
a quatro professores por turma, subcontratação de professores em consequência do modelo de 10+1 ano 
que permitia o ingresso de candidatos com nível médio (12ª classe), mas que são enquadrados na carreira 
mais baixa (docente do nível quatro-DN4) em relação ao seu nível de escolaridade. 

Verifica-se ainda a falta do pessoal técnico em todos os níveis do subsistema para responder adequa-
damente os desafios das reformas, limitação no investimento, precárias condições de trabalho, elevado 
número de alunos por turma,maior proporção professor/aluno, insuficiência de professores para corres-
ponder à demanda do subsistema, deficiente aplicação do sistema de controlo de qualidade (MCTESTP, 
2018; MINED, 2014, 2015), aspectos que conduzem a altos índices de ineficiência do Sistema da Educação 
(MINED, 2015), e têm consequências no trabalho docente. Adicionalmente, o processo não sido acompa-
nhado com regularidade pelo dispêndio de recursos financeiros suficientes para a concretização da política 
educacional, que deveria se revelar pela provisão e melhoria das condições de trabalho docentes e das es-
colas da rede pública e, consequentemente, maior parte das escolas do ensino básico público, o processo de 
ensino-aprendizagemdecorre em condições precárias, o que concorre paraa baixa qualidade de ensino que 
tem sido alvo de crítica (ABACAR; ROAZZI; BUENO, 2017). 

Ademais, os professores moçambicanos das escolas públicas, confrontam-se,com baixos salários; fal-
ta de benefícios sociais; limitado desenvolvimento de carreira; sobrecarga de trabalho; pressão de tempo 
(ABACAR, 2011; ABACAR; ALIANTE; NAHIA, 2020), mau comportamento dos alunos, fraca aprendiza-
gem dos alunos, desvalorização docente, sobrecarga de trabalho, relações interpessoais ruins, fraca parti-
cipação dos pais e encarregados de educação (ABACAR et al., 2017), transferências arbitrárias no trabalho 
(ALIANTE; TITTONI, 2017), falta de apoio social, quantidade de alunos por turma (ALIANTE; TITTONI, 
2018), longas distâncias a percorrer entre escola-casa e vice-versa oscilação de datas de pagamento de sa-
lários (ALIANTE; ABACAR, 2019). Estes aspectos são percebidos pelos professores como estressores 
ocupacionais e obviamente interferem no cotidiano do trabalho destes profissionais e impactam na subje-
tividade dos mesmos, podendo propiciar o desencadeamento de problemas de saúde, tais como, problemas 
de voz, ansiedade, estresse, depressão, burnout, como evidenciam diversos estudos (por exemplo: CORTEZ 
et al., 2016; DIEHL; MARIN, 2016).

Importa sinalizar que em Moçambique, as pesquisas sobre as condições do trabalho e suas repercussões 
na vida e saúde do professor são ainda incipientes e escassas. No entanto, investigações feitas em outros pa-
íses indicam que os professores constituem um grupo de profissionais mais propensos em desenvolver pro-
blemas de saúde física e psíquica relacionados ao trabalho quando comparados com outras categorias pro-
fissionais (CARLOTTO; CÂMARA, 2008; CARDOSO et al., YANG et al., 2019). Assim, tem se observado 
cada vez mais queas mudanças nas políticas educacionais aliadas aos diversos estressores ocupacionais e de 
novas formas de organização do trabalho e gestão de pessoal que ocorrem no ambiente das organizações 
educacionais interferem na vida e saúde dos professores, ocasionado agravos de saúde nestes profissionais 
(FACCI; URT; BARROS, 2018), que resultam em taxas altas de adoecimentos e afastamento no trabalho 
pelos mais variados motivos como revelam alguns estudos. (por exemplo: ARAÚJO; PINHO; MASSON, 
2019; CARLOTTO et al., 2019). Resultados congruentes com esta previsão têm sido encontrados na lite-
ratura psicológica. NAGHIEH et al. (2015), por exemplo, compararam o nível de estresse experimentado 
por profissionais em vários tipos de profissões no Reino Unido, tendo concluido que os professores tinham 
duas vezes mais estresse, depressão e ansiedade do que a média dos outros profissionais.

No Brasil, a investigação de Pinto (2018) sobre a degradação de saúde mental dos servidores públicos 
em uma capital brasileira, revelou o registro de 27.512 licenças, notificadas pelo CID F, isto é, 17,8% do total 
de licenças para tratamento de saúde, destacando-se como a segunda causa de afastamento ao trabalho. 
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A autora observou que a Secretaria Municipal de Educação - SMED foi o órgão municipal que apresentou 
maior número de licenças de saúde com cerca de 40,7% do total dos casos notificados. Este achado deixa 
mais uma vez evidente que os profissionais de educação, em particular os professores são os mais que de-
senvolvem os transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho.

Ainda no Brasil, a prevalência dos afastamentos do trabalho por transtornos mentais e comportamen-
tais relacionados ao trabalho (TMCRT) em professores das escolas municipais de um município da região 
metropolitana de Porto Alegre/RS (n=2.181) avaliada por meio de licenças médicas dos professores no 
período de 2012 a 2016 revelou que foi de 11% em relação ao número de trabalhadores da educação do 
município e 8% em relação aos motivos de afastamento em geral (CARLOTTO et al., 2019). Similarmente, 
estatísticas oficiais da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo apontam elevação do número de profes-
sores/as afastados/as do trabalho por transtornos mentais e comportamentais: em 2015 foram 25.849 casos, 
subindo para 50.046 em 2016 (ARAÚJO et al., 2019). 

Importa mencionar que a realização desta investigação está diretamente relacionada com a experiência 
docente dos pesquisadores que lhes remete a um interesse crescente por questões relativas aos vínculos 
entre trabalho e adoecimento psíquico. Ainda, compreende-se que a saúde do professor é um problema que 
vendo sendo muito investigado em outros contextos e uma importante questão de saúde pública que não 
sópreocupaos próprios professores, os pesquisadores,mas também os organismos internacionais ligados 
à educação e os órgãos sindicais. Todavia, em Moçambique pouco se fala da saúde do professor enquanto 
trabalhador sujeito ao adoecimento psíquico, das possíveis consequências que acarreta tal adoecimento no 
processo de ensino-aprendizagem, mesmo se ampliando as evidências de adoecimentos devido aos trans-
tornos mentais e do comportamento associados ao trabalho (JACQUES, 2007).

E apesar de existência de uma série de estudos empíricos sobre problemas de saúde mental dos pro-
fessores, pouca sensibilização a respeito do assunto e pesquisa tem sido realizada em Moçambique. Nesse 
contexto, foram colocadas as seguintes questões de investigação: i) quais são os problemas de saúde rela-
cionados ao trabalho que acometem os professores moçambicanos do ensino básico público? ii) que tipo de 
apoio e assistência é dado aos professores que estão com problemas de saúde relacionados ao trabalho por 
parte dos órgãos de gestão educacional e sindical? Para dar resposta a essas indagações, esta abordagem 
busca compreender os problemas de saúde mental relacionados ao trabalho que acometem professores 
moçambicanos do ensino básico público. Nas páginas que se seguem, serão explicitadas, a metodologia 
adotada, a análise e discussão dos resultados e, por fim, as Considerações finais e as Referências. 

MÉTODO 

Esta pesquisa é exploratória, segue uma abordagem qualitativa e foi envolveu por meio de saturação 
empírica dez professores que lecionam em nove escolas públicas (duas do ensino secundário e sete do 
ensino primário) localizadas em três distritos (Angoche, Ribaué e Murrupula), da província de Nampula, 
situadana região norte de Moçambique. A opção pela pesquisa qualitativa deve-se pelo fato de se com-
preender que a mesma é apropriada no estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das 
percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, 
constroem seus artefatos e a si mesmo, sentem e pensam (MINAYO, 2014), pois a realidade é múltipla e 
subjetiva, sendo que as experiências dos indivíduos e suas percepções são aspectos úteis e importantes para 
a pesquisa (PATIAS; HOHENDORFF, 2019). Tal realidade é construída em conjunto entre pesquisador/a e 
pesquisado/a por meio das experiências individuais de cada sujeito. 

A coleta de dados foi por meio da técnica de entrevista semiestruturada, que segundo MINAYO (2014) e 
SIONEK, ASSIS e FREITAS (2020), éa ferramenta mais utilizada em pesquisas qualitativas no contexto das 
ciências humanas e sociais. Ouso desta deveu-se igualmente, por se reconhecer sua relevância para estudos 
que investigam os sentidos dos fenômenos. A compreensão dos sentidos e significados dos fenômenos é o 
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objetivo central das pesquisas qualitativas que têm como fundamento epistemológico o reconhecimento da 
subjetividade e dos campos simbólicos e intersubjetivos (MINAYO, 2017), evidenciando que o recurso da 
entrevista tanto de forma individual como em grupos focados se mostra mais adequado e eficaz sobre as 
percepções, sentimentos dos atores envolvidos no estudo.

O estudo envolveu dez profissionais de educação de dois subsistemas de ensino (primário e secundá-
rio), sendo cinco do sexo feminino e igual número do sexo masculino que exercem suas atividades em esco-
las públicas. Em termos geográficos, os distritos de Murrupula e Ribaué situam-se no interior da província 
de Nampula e o de Angoche na zona costeira. É importante referir-se que os participantes envolvidos nesta 
pesquisa são profissionais que exercem suas funções tanto nas escolas das cidades como das periferias. A 
escolha dos participantes foi de forma intencional, visando alcançar o equilíbrio em termos de gênero, tipo 
de escola e localização das escolas e categoria profissional. Devido ao cenário da pandemia da COVID-19, 
as entrevistas foram realizadas com o recurso do celular (whatsApp) e transcritas manualmente com uso de 
um bloco de nota, que posteriormente foram submetidas a uma descrição, análise e interpretação. 

O roteiro da entrevista era composto por duaspartes. A primeira abordava informações sciodemográ-
ficas e laborais dos participantes (por exemplo: como idade, gênero, categoria, nível de escolaridade, sexo, 
estado civil, tipo de escola, classe que atua, meios de transporte usado, distância que percorre entre esco-
la-casa). A segundaparte continha questões que visavam identificar os problemas de saúde que o trabalho 
lhes ocasiona. Buscou-se, igualmente, captar as sugestões dos participantes sobre as ações que devem ser 
levadas a cabo de modo que o trabalho seja um fator protetor de saúde do professor. 

A análise de dados foi feita com auxílio da técnica de análise de conteúdo, temática. O termo análise 
de conteúdo designa-se a um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando à obtenção, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos, de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantita-
tivos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2016). A utilização da análise de conteúdo prevê três 
fases fundamentais:pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Na pré-análise, fez-se 
a transcrição das entrevistas. Na fase de exploração do material, realizou a codificação e leitura fluente das 
falas. A cada participante foi atribuído um código com a letra E seguido de um número com base na ordem 
das entrevistas realizadas (por exemplo: E1, E2....E10). Nesta fase ainda foram definidas as categorias com 
base nos objetivos definidos e os dados posteriormente coletados. Deste modo, surgiram três categorias, a 
saber: a) problemas de saúde relacionados ao trabalho docente, agrupados em três subcategorias que são fí-
sicos, psíquicos e comportamentais; b) ações de apoio dos professores com problemas de saúde relacionados 
ao trabalho; e, c) propostas para a melhoria e promoção de saúde mental no trabalho. 

No tratamento dos resultados foram categorizados os principais elementos mencionados pelos profes-
sores o que permitiu fazer inferências. Igualmente, foi feita a discussão dos resultados, recorrendo-se a com-
paração externa, ou seja, com base em resultados de pesquisas anteriores realizadas em outros contextos. 

A realização do estudo foi com anuência da Direção Provincial da Educação e Desenvolvimento 
Humano de Nampula, órgão que tutela o setor da educação ao nível da província de Nampula (N/Refª 
187/DPEDH/DRH/213.4/2020) e, o projeto foi submetido e aprovado pelo Laboratório de Pesquisa em 
Psicologia da Universidade Rovuma, em Moçambique (Refª n° 01/LAPEPSI/UniRovuma/2020). Além dis-
to, foram cumpridos todos os procedimentos e cuidados éticos referentes à realização de pesquisas com 
seres humanas instituídas pelo Comitê Nacional de Bioética em Saúde, tais como, livre adesão e participa-
ção na pesquisa, explicação dos objetivos, metodologia e possíveis danos, garantia do sigilo completo das 
informações e dos dados de todos os participantes.

Devido ao estado de emergência decretado em Moçambique nos meados do mês de março, a coleta dos 
dados da pesquisa foi realizada nos meses de maio e junho de 2020 com o recurso de vídeo chamada do 
aplicativo whatsapp. Antes disso, foram contatados os gestores das escolas que também foram informados 
sobre as intenções da pesquisa e os respectivos procedimentos de coleta de dados e estes forneceram os 
contatos dos números dos chips dos celulares dos professores. Por fim, foram contatados os professores 
que usavam o whatsapp e comunicados os objetivos do estudo, a relevância da pesquisa e a metodologia 
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da participação do mesmo. Foi definido um calendário para a realização das entrevistas com base na dis-
ponibilidade dos professores que consentiram em participar do estudo. Todos os participantes deram seu 
consentimento livre e esclarecido oral relativo à sua adesão.

RESULTADOS 

Esta parte destina-se apresentar, analisar e discutir os resultados obtidos no trabalho do campo. 

Problemas de saúde dos professores: Evidências das repercussões do trabalho docente

Com vista a identificar os problemas de saúde relacionados ao trabalho que acometem os professores, 
foram feitas as seguintes perguntas: De que forma as dificuldades e aspectos desfavoráveis interferem na 
sua vida e saúde? Quais são os problemas de saúde que o trabalho lhe ocasiona? Com base nas falas dos en-
trevistados, afirma-se que o trabalho ocasiona problemas de saúde aos professores tanto de natureza física 
(dores de cabeça, garganta e cansaço), como psíquicas (tensão, estresse, intenção de abandono profissional)
e comportamentais(consumo de álcool, isolamento). Igualmente, os entrevistados apontaram problemas de 
natureza social (endividamento, más relações entre cônjuges e divórcio).

No que diz respeito aos problemas de saúde de natureza física o E1 mencionou: dores de cabeça de 
garganta por gritar tanto por causa de turmas numerosas. Enquanto, o E3 disse: como vou a pé no serviço, 
muitas vezes saio de casa e chego na escola cansada e isso influencia negativamente no meu trabalho. Há 
vezes que fico estressada, com dores de cabeça e fraca. O cansaço, dores de cabeça também foram referen-
ciadas por E6: [..] cansaço, dores de cabeça, problemas de voz. Fico animada nos primeiros três tempos. E 
os últimos tempos eu fico a cumprir por causa de cansaço.E o E10 frisou que: depois do trabalhar primeiro 
é cansaço, preguiça, dores de cabeça e depois de tempo passa.

No grupo de problemas psíquicos o E1relatou: você fica preparada, planifica suas aulas e chega na escola 
não faz como planificou e só cumpre por estar estressada. Tenho vontade de deixar de trabalhar (abando-
no). Há vezes, por exemplo, que no domingo fico pensando que hiii... já vou trabalhar. Por seu turno, E2 
disse: quando fico estressada minha tensão sobe, e ai me ocasiona outros problemas de saúde. Pressão que 
sobe quando fico estressada. OE4 considera que: como chego muitas das vezes atrasado [...]. E por pen-
sar das humilhações do diretor, vou ao trabalho mal humorado, pensando nos abusos do meu superior. 
E6: [...] assim acontece não me sinto bem, porque ocasiona isolamento entre colegas. [..] tensão, estresse.
Finalmente, o E8 fez referênciado estresse como consequência do trabalho: devido ao mau relacionamento 
dos gestores sou suscetível ao estresse.

Quanto aos problemas de ordem social, o E1 mostrou que devido ao baixo salário, muitos professores 
têm dívidas com um ou dois bancos, com a sociedade: o professor recebe hoje mas não tem dinheiro por-
que seu cartão está com alguém. Isso ocasiona mal-estar e pode levar a ficar louco, tirar roupa. Professores 
ficando vulnerável com a sociedade. O E2 lamentou: por causa do fator econômico (baixo salário), o pro-
fessor contrai mais dividas, porque não tem comida. Isso deixa com mente traumatizada, e pode ocasionar 
problemas sociais que pode culminar em divórcio. Ideia compartilhada por E3 que comentou nos seguintes 
moldes: por causa de baixos salários que agente recebe, ocasiona problemas sociais entre parceiros e com a 
família. Uma mãe forma seu filho com esperança de retorno, mas o professor não tem como dar retorno. 
Se o professor não consegue gerir, o professor se sente pressionado. Além disso, como o salário não basta, o 
professor recorre ao crédito bancário e começa a sofrer descontos no banco, o que piora a situação financei-
ra do professor. Essa camada não está bem. Enquanto o endividamento e as repercussões na família foram 
indicadas por E8: sim, pelo fato do salário ser insuficiente e que não cobrem as despesas de casa, recorremos 
a empréstimos bancários, o que afeta na vida da família, devido os descontos subsequentes.
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Do lado dos problemas comportamentais, o E3 revelou:[...] como consequência disso, o professor recorre 
ao consumo de bebidas alcoólicas, que ocasiona outros problemas psíquicos.De igual modo, o uso de álcool 
foi apontado por E6: um colega foi divorciado e ficou frustrado e daí começou a beber de forma recorrente. 

Assistência e apoio dos professores com problemas de saúde no trabalho: 
analisando o papel dos órgãos de gestão educacional e sindical 

Para conhecero apoio ou assistência que os órgãos de gestão educacional e sindicaisprestam aos profes-
sores que estão enfrentando problemas de saúde relacionados ao trabalho, foram feitas as seguintesques-
tões:o que os órgãos de gestão (por exemplo: direção da escola, serviço distrital, direção provincial) têm 
feito em termos de assistência para os professores que estão com problemas de saúde relacionados ao traba-
lho? O que o órgão sindical (Organização Nacional de Professores - ONP) tem feito para os professores que 
estão com problemas de saúde relacionados ao trabalho?

A análise das respostas revela que pouco se tem feito para apoiar os professores acometidos pelos pro-
blemas de saúde relacionados ao trabalho por parte dos diferentes órgãos de gestão da educação e do sin-
dicato (ONP). Pelo contrário, frequentemente os professores acometidos por doença são penalizados com 
a aplicação de medidas administrativas como desconto de salários, advertências, processos disciplinares 
e transferências para escolas que se localizam nas zonas mais recônditas. Estas medidas podem agravar a 
situação de adoecimento do professor e até causar a morte. 

De forma ilustrativa, o E3 disse: não fazem nada de forma a ajudar o professor. Pelo contrário, os 
professores com problemas de saúde são transferidos para zonas mais recônditas, como forma de punir. 
Mas este quando é transferido para escolas de preferias, acaba levando a vida do campo, e aumenta a sua 
vulnerabilidade ao uso excessivo do álcool. Os serviços deviam ajudar os professores e não os abandonar. 
Veja que basta um professor começar a adoecer/sofrer é transferido para o campo. O E7 complementou 
afirmando que: na minha escola diretor não se importa com a vida dos professores. Os gestores se limitam 
em marcar faltas para efeitos administrativos (desconto de salários e avaliação de desempenho). O mesmo 
sentimento foi manifestado por E10: Não ouvi, pelo contrário aplicam medidas administrativas como corte 
de salários ou processos disciplinares ou transferem para escolas que se localizam em zonas recônditas.

Contrariamente aos outros que indicaram não haver algum apoio e assistência dado aos professores 
com problemas de saúde relacionada ao trabalho, o E6 disse: a ONP distrital solicitou um colega para acon-
selhar. A mesma organização está a contribuir para um tratamento em um hospital de referência. Embora 
não seja prática que ocorre na escola onde trabalha, o E6 disse: em algumas escolas, os gestores chamam e 
aconselham o professor para reduzir de beber.Caso o professor não consiga se conter é encaminhado para 
Serviço Distrital da Educação, Juventude e Tecnologia (SDEJT).

Sugestões dos participantes sobre as ações para melhoria da saúde no trabalho

Finalmente foram coletadas as opiniões dos professores sobre as ações e práticas que devem ser imple-
mentadas de modo a transformar o trabalho em um fator promotor de satisfação, bem-estar eprotetor da 
saúde dos profissionais da educação e não só. Para tal foram feitas duas perguntas: Na sua percepção, como 
reverter o cenário de degradação de saúde mental dos professores? Em sua opinião o que deve ser feito para 
promover o bem-estar e a saúde no trabalho docente? Em função das sugestões dadas, as mais evidenciadas 
são: melhoria das condições do trabalho (por exemplo: salariais, materiais, matérias, e redução da carga ho-
rária);implementação de planos de benefícios sociais (por exemplo: atribuição de bolsas de estudos aos pro-
fessores, do subsídio de transporte, construção de casas para professores que trabalham nas zonas periféri-
cas); apoio psicológico, profissional e social; transparência na gestão escolar, sobretudo na gestão dos fundos 
alocados para as escolas e,revisão das políticas educativas (p.ex. abolição das passagens semiautomáticas).

Em relação à melhoria das condições de trabalho, o E1 sugeriu: o governo deve melhorar as condições de 
trabalho (salas), nós encaramos escolas sem condições (por exemplo: falta de quadros, salas de aulas). Por 
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exemplo, um quadro de giz é para três turmas. O professor prepara sua aula, mesmo que fosse formado em 
uma universidade de renome não vai ter força, animo de trabalhar. Acrescentou: melhorar a vida do pro-
fessor, claro que estou referindo de pagar-se um salário compatível com o custo atual de vida que estamos 
a encarar hoje em dia. 

De forma similar, o E3 propôs: aumento de salário com base no atual custo de vida. Atribuição de opor-
tunidades para continuação de estudos (por exemplo: bolsas de estudos) para obtenção de títulos elevados, 
o que pode permitir aumento salarial. O E4 apontou: o governo deve se preocupar em resolver as principais 
dificuldades dos professores como não demorar com nomeações e progressões. Enquanto, E6 enfatizou a 
questão de melhoriado salário do professor ao afirmar que: devia se melhorar a situação de vida, baixar 
preços de bens e serviços, aumentar salário dos professores. E E7 acrescentou: melhorar a motivação dos 
professores por meio de aumento salarial, respeitar os direitos dos professores, pois quando se trata de be-
nefícios o processo é demorado, mas quando se trata de prejuízo é flexível. 

Na categoria de apoio psicológico, profissional e social, o E1 se posicionou nos seguintes termos:acho que 
o governo podia formar alguns psicólogos, para conversar com o professor, acompanhar e compreender o 
que está a acontecer e fazer assistência. O E3 comentou que: nós trabalhamos com muitos alunos e enfren-
tamos muitas dificuldades. Devíamos merecer uma assistência técnica/pedagógica e psicológica/psicosso-
cial. Adicionalmente, o E8 propôs: criação de condições condignas e de assistência psicológica.

Para E9, devia se sensibilizar aos professores que estejam em situação de consumo excesso de bebidas 
alcoólicas que faltam muito no serviço e fazer acompanhamento dos professores com problemas de saúde 
mental. Finalmente, o E10 enfatizou o aconselhamento/apoio social ao se referir que: os gestores do SDEJT 
deviam levantamento e mapear os professores com os professores de degradação de saúde mental para 
monitorar e fazer acompanhamento e propor para assistência médica.

A implementação de planos de benefícios sociais também foi referenciado pelos entrevistados, como, 
por exemplo, pelo E4: garantir dar residências ou subsídios aos professores que trabalham nas periferias, 
oferecer leite fresco para os que trabalham sempre com giz. [...] deviam garantir o funcionamento da assis-
tência médica e medicamentosa. O E8 também mencionou: [...] garantir o benefício da assistência médica 
e medicamentosa.

E na categoriade transparência no processo de gestão escolar (financeira), o E1 considera que: os gestores 
das escolas devem ser dinâmicos. Quando recebem o dinheiro de Apoio Direto às Escolas-ADE devem usar 
para fins das escolas, Nós encaramos escolas sem condições (p.ex. falta de quadros, salas de aulas, giz, ca-
netas). [...]. Se estes gestores aplicarem o valor poderia melhorar as condições de trabalhar. Disponibiliza-se 
o valor ADE, o gestor fica um mês sem aparecer na escola. A escola com dinheiro o professor é obrigado a 
usar seu baixo salário para adquirir material (canetas, folhas de A4, réguas). O E2 disse: havia uma capa-
citação sobre ensino bilíngue, e foram os próprios diretores que se beneficiaram disso e não o professor 
que implementa, porque havia subsídio. Só envolvem os professores nas capacitações sem dinheiro, como 
vamos aprender.

DISCUSSÃO

Este estudo revela a ocorrência de problemas de saúde física (p.ex. dor de cabeça, de voz, cansaço) e 
psíquico (p.ex., tensão, estresse, desânimo), comportamentais (consumo de álcool e isolamento), para além 
das questões sociais (conflitos entre cônjuges, falta de compreensão e divórcio). É neste sentido que vão os 
resultados do estudo de Ribeiro (2015), ao constatarque nervosismo, ansiedade, ímpetos de raiva, dor nos 
músculos do pescoço e ombros, insônia, angústia, dor de cabeça por tensão e fadiga como principais sinto-
mas de saúde dos professores. 

Na investigação de Abacar et al. (2017), o cansaço, o desânimo, o mal-estar, a tensão, a frustração, a dor 
de cabeça, a impaciência e a irritabilidade ou o desinteresse foram os principais problemas que o trabalho 
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ocasionava aos professores. Da mesma maneira, Silva e Cunha (2017), apontaram o cansaço, as dores de 
cabeça e no corpo como alguns sintomas físicos que o trabalho desencadeava na saúde dos professores. Por 
seu turno, na pesquisa de Reisa, Gomes e Simães (2018) a fadiga física, cognitiva e a exaustão emocional 
foram percebidos como sendo os sintomas mais frequentes. 

Teixeira (2018) pôs também em evidência que a maioria dos professores apresentou queixas de saúde 
mental. Entre os problemas que aparecem com maior frequência eram ansiedade, estresse e dores de cabe-
ça, insônia, dores nos membros e alergias. De igual modo, Lourenço, Valente e Correa (2020) observaram 
que estresse, cansaço, fadiga, angústia e desespero foram as principais queixas de saúde mental apresen-
tadas pelos professores. Tal como os achados anteriormente mencionados, os professores investigados por 
Olivera et al. (2020) visualizaram o seu estado de saúde mental como prejudicado, trazendo o estresse e 
esgotamento como os principais motivos para tal situação.Com efeito, é essencial destacar que os estudos 
sobre a saúde mental dos professores contam com uma ampla variedade de indicadores, mas eles se con-
centram principalmente em quatro domínios: psicológico, angústia, desgaste e distúrbios psiquiátricos como 
depressão, ansiedade e somatização (DROOGENBROECK; SPRUYT, 2015).

Este teve a finalidade de compreender a assistência e o apoio oferecido aos professores com problemas 
de saúde relacionados ao trabalho. Os achados revelaram que pouco acompanhamento e apoio têm sido 
direcionados para estes profissionais por partes dos órgãos de tutela do setor de educação, bem como do 
sindicato (ONP). Isso apoia o argumento apresentado por Araújo e Carvalho (2009), segunda a qual a saúde 
docente ainda é tratada como uma questão secundária nas preocupações do setor da educação, tanto por 
parte de gestores escolares como do governo. Reforça-se neste estudo a ideia de Simplício e Andrade (2011), 
que sublinham a necessidade de discussão de políticas públicas que considerem a saúde do professor como 
aspecto fundamental para a qualidade da educação, 

Além da melhoria das condições do trabalho e de remuneração, os professores sugeriram para neces-
sidade de implantação de serviços psicológicos para dar o apoio psicológico e aplicação da transparência 
no processo de gestão escolar. Isso se deve por um por estes consideram que os processos de mudança de 
carreira, a indicação dos diretores das escolas por parte da hierarquia superior e a gestão dos fundos da 
escolanão seremtransparentes, apontando a indicação dos gestores das escolas ser por confiança e não ne-
cessariamente por competência. 

Julga-se ser necessário o desenho de programas de atenção à saúde do professor a ser liderados por uma 
equipe multidisciplinar (psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, médicos do 
trabalho) de modo a acompanhar e dar apoiar psicossocial, capacitar e treinar os professores na gestão das 
situações estressoras. O foco desses programas deve ser ajudar os profissionaisa reconhecerem suas difi-
culdades, angústias e procurar soluções coletivas, bem como a desenvolverem mecanismos saudáveis de 
enfrentamento ao estresse na sua prática profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve por objetivo compreender os problemas de saúde relacionados ao trabalho que acome-
tem os professores moçambicanos do ensino básico da rede pública. Os achados da pesquisa permitem con-
siderar que o trabalho docente vem ocasionandoproblemas de saúde tanto de natureza física como psíquica 
para a maioria dos professores investigados.A questão essencial é a compreensão dos impactos do trabalho 
sobre a saúde dos trabalhadores, aponta Seligmann (2011). Neste sentido, as pesquisas, estudos podem e 
devem contribuir para a superação destes processos que vilipendia a vida destes docentes diante da intensa 
precarização do trabalho e o descaso para com as questões referentes aos processos de desgaste humano. 

E uma vez que os fatores do trabalho de natureza psicossocial têm sido identificados como poten-
ciais causas de prevalência de altas taxas de transtornos mentais e de afastamento do trabalho por parte 
dos professores (DALCIN; CARLOTTO, 2017; SILVA et al., 2017; YOUG; YUE, 2007) e de intenção de 
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abandono na profissão (CARLOTTO; CÂMARA; OLIVEIRA, 2019), é fundamental a melhoriadas condi-
ções de trabalho e salariais com vista a promover um ambiente do trabalho mais seguro e saudável.Muitos 
são os desafios, este processo é amplificado e atinge todas as esferas da vida cotidiana destes docentes, uma 
precarização multiforme na qual solapa acima de tudo os direitos a saúde destes trabalhadores no âmbito 
da educação.

Ressalta-se, neste processo, para a necessidade da Organização Nacional de Professores (ONP) desem-
penhar seu papel na luta pela melhoria das condições dos professores e promoção de saúde no trabalho 
docente, entendendo-se que historicamente, foram os sindicatos que produziram os tensionamentos na 
dinâmica das condições de trabalho e saúde, seja denunciando ou reivindicando melhorias para a classe 
trabalhadora (GOUVÊA, 2016, MOURA et al., 2019).

Finalmente, importa mencionar que o estudo foi realizado em uma única província moçambicana e 
envolveu um número relativamente reduzido de participantes.Por essa razão, futuras pesquisas precisa-
mampliar o número de sujeitos, envolvendo maior número deprofessores, de diversas escolas e de níveis de 
ensino, bem como diversificar as técnicas de coleta de dados. Tal perspectiva poderá ampliar as possibilida-
des de alcançar e alavancar um conhecimento mais pleno desta dura realidade que vem se transformando 
de forma acelerada.

Igualmente, é desejável a realização de pesquisas que objetivem compreender os fatores do trabalho, 
da gestão e organização do trabalho que contribuem para a degradação da vida mental destes professores. 
Balandier (2000) afirma que “em um mundo imprevisível domina amplamente sobre o provável, nós (Seres 
Humanos) não cessamos de desenvolver nosso poder transformador”, por aqui seguimos, buscando opções 
e perspectivas para iluminar este caminho.
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Resumo: Discute-se, nesse artigo, aspectos que configuram o atual mundo do trabalho, sobretudo nuances do trabalho precarizado 
da chamada “era digital” do capitalismo global. A partir de um enfoque crítico e dialético sobre a problemática apresentada, busca-se 
contextualizar o processo que deu forma as novas morfologias do mundo do trabalho e demonstrar como estas vêm se materiali-
zando na esfera do capitalismo informacional, em particular, no contexto da pandemia. O artigo é um desdobramento da pesquisa 
em desenvolvimento intitulada Tecnopolítica e Mundo do Trabalho na Era Digital: Impactos na Educação, coordenada pelo Grupo de 
Estudo e Pesquisa em Teoria Política Sociedade e Educação – Geteps, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Ufersa. 
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Até o momento em que escrevemos este artigo, as consequências socioepidemiológicas do novo corona-
vírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19, já têm sido bastante desastrosas. Seguramente, a história 
guardará a pandemia, que teve o primeiro caso notificado na cidade de Wuhan (China) em 31 de dezembro 
de 2019, como uma das maiores crises civilizacionais dos últimos séculos. O Imperial College of London 
publicou documentos1 sobre o novo coronavírus e neste considerou a Covid-19 a ameaça mais séria à saúde 
pública causada por um vírus que causa infecções respiratórias desde a gripe espanhola disseminada em 
1918. Ainda nos primeiros meses da pandemia a instituição divulgou relatório com previsões de que, mes-
mo num cenário de adoção de estratégias de mitigação onde fosse possível evitar milhares de infecções, 
os sistemas de saúde em todos os países seriam rapidamente esmagados. O documento alertou ainda que 
os atrasos na implementação de estratégias para frear a transmissão conduziriam a piores resultados e a 
menos vidas salvas. 

Como uma crise de magnitude e extensão sem precedentes, ainda que países e governos tenham ado-
tados diversas medidas como isolamento social, fechamento de fronteiras, interrupção ou limitação de 
atividades comerciais e de serviços, em poucos meses a pandemia alcançou todos os continentes e em 11 
meses infectou mais de 46 milhões de pessoas em todo mundo ocasionando a morte de mais de 1.200,000 
pessoas, conforme dados2 da Organização Mundial de Saúde (OMS). Até a metade do ano de 2020, o conti-
nente americano já concentrava mais de 50% dos casos em nível global, onde os Estados Unidos e o Brasil 
se tornaram os países com maior concentração tanto no número de infectados como no de mortes, respec-
tivamente. Só no Brasil, conforme dados3 disponibilizados no site do Ministério da Saúde, até a data de 02 
de novembro de 2020, foram registrados 5.545,705 casos de Covid-19 e mais de 160.000 mil mortes. Não há 
dúvidas que esses dados explicitam um contexto catastrófico e sem precedentes na história do país. 

Se por um lado, o novo coronavírus demonstrou o seu alto potencial de transmissibilidade e letalidade, 
por outro, em nível continental, expôs o sucateamento dos sistemas de proteção social e de saúde. Em mui-
tos países da América Latina, especificamente, a realidade brutal com que a pandemia se alastrou descorti-
nou traços de miserabilidade bem como demonstrou a incapacidade dos poderes públicos contornarem de 
modo eficaz e em tempo hábil os efeitos desastrosos. 

1 O documento encontra-se disponível no site: https://spiral.imperial.ac.uk:8443/handle/10044/1/77735 
2 Os dados em referência foram obtidos pelo site da Organização Mundial de Saúde (OMS), https://covid19.who.int/, em 08 de 

novembro de 2020.
3 Os dados em referência foram obtidos pelo site do governo federal, https://covid.saude.gov.br/, em 02 de novembro de 2020.

https://spiral.imperial.ac.uk:8443/handle/10044/1/77735
https://covid19.who.int/
https://covid.saude.gov.br/


32 ANAIS DO XII SEMINÁRIO DO TRABALHO

Embora exista no Brasil uma política pública de Estado estruturante para a saúde, a exemplo do Sistema 
Único de Saúde (SUS), a ausência de uma política nacional coordenada para conter a difusão do vírus levou 
muitos estados da federação a colapsar seus sistemas de saúde num tempo bastante precoce. 

Segundo informações4 publicadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), desde o ano de 2018 o Brasil 
já era locus de propagação de antigas doenças que haviam retornado, tais como febre amarela, chagas, 
sarampo, malária, além de novos vírus que foram introduzidos recentemente no país, como os da zica e 
chikungunya. No entanto, nenhum deles causaram tantos impactos no sistema de saúde, na economia e nas 
condições de vida da população quanto aos efeitos do novo coronavírus. 

Como a pandemia afetou o sistema de relação de produção e de troca em todo o mundo, característica 
da economia mundial, o impacto na produção capitalista se tornou inevitável. De acordo com projeções da 
Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal)5, a economia mundial experimentaria sua 
maior retração desde a Segunda Guerra Mundial e o Produto Interno Bruto (PIB) per capita diminuiria em 
90% dos países, em um processo síncrono sem precedentes. Estimativas6 preliminares do Banco Mundial 
indicaram uma queda média para a região da América Latina e Caribe da ordem de -7,2% do Produto 
Interno Bruto para o ano de 2020, a mais elevada nos últimos 70 anos. No mesmo sentido de análise, a 
Cepal7 fez previsões que a pandemia da Covid-19 provocaria, no ano de 2020, a maior crise econômica na 
América Latina e o Caribe em toda sua história desde que se iniciaram os registros estatísticos no início do 
século XX. 

Como traços característicos do capitalismo em crise, os desdobramentos da pandemia recaem de modo 
avassalador sobre as condições de vida dos grupos sociais mais vulneráveis, pois, além de seus efeitos dele-
térios, a crise econômica e social, imanente as perdas de rentabilidade do capital, somada ao distanciamento 
do Estado em relação as necessidades desses grupos, potencializa ainda mais as condições de miserabilida-
de e de pobreza. Soma-se a isso, a ampliação dilacerante da taxa de desemprego no país, que de acordo com 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Covid-19), alcançou a marca de 14,4%.

No Brasil, especificamente, quando o Estado interveio na economia, por meio de ações que envolveu o 
governo diretamente, foi para salvaguardar instituições8 financeiras e empresariais num primeiro plano e 
num segundo setores da população mais vulneráveis economicamente, através de um plano emergencial 
com valores poucos expressivos para que estes pudessem ascender ao consumo de bens e de serviços ainda 
disponíveis no mercado. 

Em meio ao contexto pandêmico, o Estado capitalista vai se reafirmando como uma relação social, um 
campo de conflitos de interesses onde as diferentes frações da elite econômica e política se defrontam, mas 
também se reconciliam com certas vontades e demandas das classes subalternas. Essas contradições do 
Estado capitalista, se instituem por sua necessidade de imprimir legitimidade enquanto ente social que re-
presenta interesses de toda a sociedade. Dessa forma, o Estado capitalista se apresenta como representativo 
do “interesse geral”, ente neutro, representante de todos os interesses da sociedade, ocultando, desse modo, 
o seu caráter de classe. 

O que se evidencia é que o legado das décadas de austeridade em favor dos interesses do mercado tem 
potencializado ainda mais as consequências da crise epidemiológica na medida em que o ajuste fiscal e as 
reformas do Estado implementadas desde os anos 1990 produziram consequências diretas sobre a pobreza 
e a desigualdade social no país. Historicamente, as soluções para as saídas das crises econômicas definidas 
pelas áreas econômicas do país sempre apontaram para a retração das políticas sociais, inclusive com redu-
ção de investimentos para a área da saúde. 

4 Ver Mathias et al (2018).
5 Ver Informe Especial COVID-19 n. 5.
6 Informações no site: https://www.worldbank.org/pt/publication/global-economic-prospects
7 Ver Informe Especial COVID-19 n. 2. 
8 O Banco Central autorizou a injeção de mais de R$1,2 trilhão em liquidez no sistema financeiro para que os bancos pudessem 

ampliar a capacidade de atendimento de suas demandas. O montante equivale a 16,7 % do Produto Interno Bruto (PIB). Os dados 
mais detalhados constam no Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central do Brasil divulgado no mês de abril de 2020.

https://www.worldbank.org/pt/publication/global-economic-prospects
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Como consequência das reformas de Estado anteriormente implementadas, governos e instituições fo-
ram surpreendidos com a falta de estrutura e de profissionais tecnicamente preparados para o enfrenta-
mento da crise na escala em que a pandemia se alastrou. As reformas neoliberais delineadas nas últimas 
décadas deixaram os países desestruturados e mal preparados para enfrentar contextos complexos como o 
que se materializa na pandemia da Covid-19.  

As medidas de austeridade adotadas no Brasil nos últimos anos, em nome do ajuste fiscal e pelo inte-
resse do mercado, tornaram ainda mais difíceis as possibilidades do Estado enfrentar a crise e assegurar de 
modo efetivo assistência às populações mais vulneráveis e, assim, criar condições para se salvar mais vidas. 

Os traços mais perversos da crise também se revelam nas condições de vida das famílias de milhares 
de trabalhadores e trabalhadoras que recebem baixos salários, nos grupos que residem nas periferias, bem 
como nas vidas dos desempregados e desempregadas que já ocupam um amplo espectro da realidade social. 
A agressividade da pandemia e o distanciamento do Estado em relação ao atendimento das necessidades 
mais básicas da população ampliaram os cenários de barbárie e de miserabilidade. Tudo isto compõem 
condições para que a pandemia, a pobreza e o caos preenchessem o cotidiano da vida dos mais pobres. 
Não é alarde considerar que as consequências socioepidemiológicas podem colocar o Brasil num patamar 
de crise social, econômica e política generalizada e sem precedentes. Do ponto de vista econômico, não 
há como mensurar os futuros desdobramentos da crise para a dinâmica global da acumulação capitalista 
e seus efeitos na periferia do capital. No entanto, o que se constata é que a dinâmica capitalista continua 
operando enquanto os impactos da pandemia vem circunstanciando novas formas de sociabilidade e de 
sofrimento humano.

É nesse contexto complexo, multifacetado e carregado de contradições que alguns seguimentos do 
mundo do trabalho, emergidos das transformações do capitalismo global, vêm desempenhando suas ativi-
dades laborais e ao mesmo tempo sofrendo as ofensivas do capital. Como bem argumenta Antunes (2018), 
“em pleno século XXI, mais do que nunca, bilhões de homens e mulheres dependem de forma exclusiva do 
trabalho para sobreviver e encontram, cada vez mais, situações instáveis, precárias, ou vivenciam direta-
mente o flagelo do desemprego”, fenômeno que vem cada vez mais se delineando.

As possibilidades do trabalho no contexto da era digital sob suas múltiplas formas e denominações, 
como quer que estas sejam denominadas - trabalho digital, trabalho automatizado, teletrabalho - desenca-
dearam mitos eurocêntricos ancorados na fantasia de que a revolução tecnológica acabaria com o trabalho 
precário e degradante, na medida em que esta abriria as portas para o mundo do trabalho humanizado. Em 
outra perspectiva, a revolução tecnológica proporcionaria mais tempo livre e liberdade. 

Paradoxalmente, em pleno século XXI, momento em que o padrão científico e tecnológico tem alcança-
do os mais elevados patamares de desenvolvimento, presencia-se globalmente a degradação do trabalho nos 
mais diversos ramos da produção capitalista. Tal degradação está presente desde o trabalho realizado na 
extração de minérios para a produção de dispositivos eletrônicos; no interior da planta produtiva do setor 
industrial; e também na logística operacional de grandes empresas do ramo de Tecnologia da Informação 
(TI) que incorporam as mais variadas formas de trabalho, tal como o realizado por trabalhadores e traba-
lhadoras de aplicativos das empresas plataformas nos grandes centros urbanos. 

NOVAS MORFOLOGIAS DO MUNDO DO TRABALHO NA ERA DIGITAL

A abordagem analítica sobre as novas morfologias do mundo trabalho na era digital presente neste ar-
tigo volta-se para campos de trabalhos relacionados as empresas que se estruturam a partir das Tecnologias 
da Informação, estas que, em termos tecnológicos, sustentam a Economia Informacional do capitalismo 
global. São modalidades que vêm tornando o trabalho humano, em função da crescente utilização da mão 
de obra muito precária e mal remunerada, incluindo flexibilização e informalidade, lócus de sujeição, 
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sofrimento, adoecimento, precarização e desumanização. Por outro lado, elas refletem as condições de 
vidas, os sofrimentos, mas também as lutas, as resistências, as esperanças e as perspectivas.

Tal como concebeu Marx (2011), o trabalho é, antes de tudo, um processo que participa o homem e 
a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu in-
tercâmbio material com a natureza. Esse trabalho, necessário a existência humana, imprime forma útil à 
vida humana ao mesmo tempo em que modifica a natureza humana. Mas, na sociedade capitalista, o ser 
humano, enquanto ser social, em sua maioria, é convertido e reduzido a trabalhador, cuja função vital é 
gerar mais valor para o capital. Nesse processo contraditório, o potencial criativo do trabalho humano dar 
lugar a alienação. Essa condição, imanente ao capitalismo, opera em quaisquer condições e situações: não 
distingue sexo, gênero, grupo social, etnia, região ou nacionalidade. Analogamente, quanto mais se expan-
de o capitalismo mais se diversificam as suas formas de exploração. 

Como nuance do capitalismo global, a degradação do trabalho vem se materializando cada vez mais 
em novas modalidades de trabalho que impregnam o contexto da chamada “era digital”, tais como os 
trabalhadores de aplicativos móveis, os de call center, os de telemarketing e de tantas outras categorias do 
teletrabalho que vivenciam a precarização da terceirização, da informalidade e da flexibilidade. 

Há em curso na sociedade um intenso processo de transformação no mundo do trabalho, com destaque 
para novas modalidades de trabalho do contexto da chamada “era digital”, sobretudo, campos de trabalho 
relacionados a Tecnologia da Informação que se situam no âmbito da Economia Informacional do capita-
lismo global. A revolução no campo das Tecnologias da Informação se insere em praticamente todas as es-
feras da atividade humana da sociedade atual. Esse novo paradigma tecnológico, conforme Castells (2010), 
veio a ser constituído inicialmente nos Estados Unidos da América nos anos 1970 por um seguimento 
específico da sociedade americana em interação com a economia global e a geopolítica mundial. 

As transformações técnicas e científicas do mundo do trabalho não são processos específicos do século 
XXI, como parte do desenvolvimento do capitalismo, elas acompanham a história da classe trabalhadora 
desde a segunda metade do século XVIII quando ocorreu o incremento das máquinas a vapor e das máqui-
nas de processar algodão. Tais invenções, conforme escreveu Engels em “A situação da classe trabalhadora 
na Inglaterra”, desencadearam uma Revolução Industrial que, simultaneamente, transformou a sociedade 
burguesa e todo o seu conjunto. E foi desse processo que surgiram os primeiros proletários industriais e, 
em consequência da necessidade de produção ou extração de materiais para a indústria, os operários das 
minas de carvão e de metais. 

Quando faz-se menção a expressão “novas modalidades de trabalho” do contexto da chamada “era 
digital”, a referência é a um processo tecnicamente específico, embora não distinto do modo de produção 
capitalista, mas de modalidades herdeiras do desenvolvimento tecnológico que têm a sua gênese a partir 
da implementação pelos grupos industriais das oportunidades proporcionadas pelas novas tecnologias in-
formacionais aplicadas a produção industrial e às atividades relacionadas ao gerenciamento e as finanças 
do capital. 

As mudanças no mundo do trabalho elencadas neste artigo são decorrentes do contexto da reestrutura-
ção produtiva, em curso desde a década de 1970, e que, desde então, produzem uma nova morfologia social 
no mundo do trabalho que se caracteriza, sobretudo, conforme assinala Antunes (2018), pela precarização 
das condições e formas diversas de trabalho. Tais mutações que vem se desenvolvendo em nível global são 
partes da dinâmica do capital que tende a se reorganizar constantemente com vistas a ampliar os seus pa-
tamares de acumulação.

Nos primeiros anos da década de 1970 o paradigma taylorista/fordista começou a dar os seus primei-
ros sinais de esgotamentos ocasionados por um quadro crítico no padrão de acumulação capitalista, após 
um longo período de crescimento sob o apogeu do fordismo e do Estado de Bem-Estar Social. A crise, de 
caráter estrutural do capitalismo, abriu caminhos para um longo processo de reestruturação produtiva 
que afetou de modo impactante as relações sociais de produção e o mundo do trabalho da sociedade no 
centro dinâmico do capital, com destaque para os Estados Unidos da América, Europa Central e Japão. Tal 
processo se ergue junto a chamada III Revolução Industrial, que, em certo sentido, impulsiona a revolução 
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tecnológica nos campos da microeletrônica, das redes telemáticas e informacionais. Distinta da Primeira 
Revolução Industrial que operou na lógica da transferência das operações manuais para as operações me-
diadas por máquinas, esta revolução se diferencia por incorporar em sua gênese a transferência de funções 
intelectuais para o processo automatizado realizado pelas máquinas. É a época em que o processo produ-
tivo automatiza-se e instaura um novo padrão de produção, cujo movimento busca superar as tecnolo-
gias estruturantes da base tayloristas/fordista pela acumulação flexível de produção. Nesse processo, por 
motivações endógenas e exógenas, o desenvolvimento do capitalismo global toma um novo impulso com 
fundamento na tecnologia, na renovação e na criação de novos produtos, na remodelação da divisão inter-
nacional do trabalho e na expansão de tecnologias no mercado mundial. 

As transformações advindas da década de 1970, nas relações entre ciência, tecnologia e a atividade in-
dustrial, fizeram da tecnologia um fator de competitividade, muitas vezes decisivo, com características que 
afetam praticamente todo o sistema industrial (CHESNAIS, 1996). 

Não há dúvidas que os avanços mais substanciais no desenvolvimento das tecnologias da comunicação 
e da informação e também na diversidade de formas de transportes e nos sistemas de telecomunicações, de-
rivados da tecnologização da sociedade capitalista, tornaram possíveis em termos operacionais a automati-
zação de atividades cotidianas e a flexibilização dos métodos de produção, condições que potencializaram 
materialmente e tecnicamente ainda mais as condições essenciais para a ampliação do capital. 

A revolução tecnológica atual, cujos processos se concentram nas chamadas Tecnologias da Informação, 
vem remodelando a sua influência na base material da sociedade em ritmo cada vez mais acelerado. No 
curso desse processo, a reestruturação produtiva também abriu caminhos para o capitalismo informacio-
nal que se ergue como um ascendente modelo dentro do sistema econômico capitalista. Em detrimento 
das formas de proteção social, dos interesses públicos e coletivos, a reestruturação produtiva, imanente as 
mudanças do capitalismo global, inicia sustentando-se na inovação tenológica e na transformação organi-
zacional do mundo do trabalho. 

A dinâmica do capital e as transformações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas do século XX 
ajudaram a criar um certo romantismo acerca do mundo do trabalho. Para muitos, uma nova era se ini-
ciava com as mudanças no padrão tecnológico e suas repercussões positivas no mundo do trabalho. Dessa 
forma, com o advento da informatização e da telemática como parte estruturante do processo produtivo, se 
abririam as possibilidades para o alívio do trabalho degradante. 

Sob essas novas circunstâncias, a exploração intensificada do labor adentra a planta da engenharia 
produtiva da indústria automatizada de diversos seguimentos industriais e do amplo setor de serviços, 
que afeta, substancialmente, trabalhadores e trabalhadoras que vendem a força de trabalho para empresas 
que se estruturam a partir das Tecnologias da Informação. Tal processo vem tornando o trabalho humano 
locus de sujeição, sofrimento, adoecimento, precarização e desumanização. Como consequência, o capi-
talismo de base informacional da era digital produz uma diversidade de modalidades de trabalho cuja 
instabilidade, insegurança, precarização, diminuição do processo de produção coletiva, combinados ao 
movimento de perda sistemática de direitos trabalhistas constituem características essenciais. Por outro 
lado, as mudanças no mundo do trabalho têm ensejados consequências que afetam drasticamente as con-
dições econômicas, a saúde a formação e a qualificação educacional dos trabalhadores. 

A UBERIZAÇÃO NO BRASIL COMO ASPECTO FENOMÊNICO DO CAPITAL 

O processo de uberização da força de trabalho, fenômeno que vem se expandindo globalmente, repre-
senta uma tendência em andamento das relações sociais de produção em diferentes ramos econômicos. 
Trata-se de um novo estágio da exploração do trabalho que segue o movimento de estudos sobre o controle 
e a adaptação da força de trabalho às necessidades do capital. A uberização é um processo que integra a 
reorganização estrutural do capital, onde se institui novas formas de controle, gerenciamento e exploração 
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ampliada da força de trabalho. Embora a uberização tenha se constituído como uma referência a implemen-
tação da força de trabalho pela empresa Uber, tal fenômeno não se restringe a esta empresa, tampouco se 
inicia com ela enquanto fenômeno social. De modo genérico, é um fenômeno global constituído por moda-
lidades de trabalho altamente precarizadas que flexibilizam as condições de trabalho em atendimento às ne-
cessidades das organizações capitalistas. Incorpora o chamado trabalho intermitente, uma variação herdeira 
do “contrato de zero hora” (zero-hour conttract), forma de contrato de trabalho inicialmente experimentada 
no Reino Unido nos anos 1980, expandida globalmente a partir dos anos 2000, onde os empregados perma-
necem disponíveis para trabalhar, mas as horas de trabalho não são claramente especificadas num termo de 
contrato trabalhista. Nessa modalidade de contrato se exige que os trabalhadores e trabalhadoras estejam 
disponíveis por um certo número de horas por dia, semana ou quando necessário ambos. Grosso modo, o 
tempo em que se está disponível, esperando a chamada, não é remunerado. Portanto, não se ganha. 

É no contexto da economia informacional da era digital que a uberização ganha materialidade concreta 
enquanto dimensão sociotécnica da lógica atual do capital. A expressão mais acabada desse fenômeno é repre-
sentada pela atuação das empresas plataformas que se afirmam no mercado como mediadoras e provedoras 
das condições tecnológicas que permitem a relação entre consumidor e fornecedor. É, portanto, um processo 
que caminha a passos largos em muitos países, principalmente naqueles onde as leis trabalhistas são menos 
rígidas e mais flexíveis. Nessa nova configuração, por uma série de fatores, os direitos trabalhistas se diluem, 
se volatilizam. Há uma dimensão subjetiva e ideológica que cria ilusões, que dissemina a falsa ideia de que as 
pessoas são gestoras do seu próprio tempo, do seu próprio trabalho. Esse aspecto mascara a compra da força 
de trabalho precarizada, forja a ideia da modernização das relações de trabalho e oculta ao mesmo tempo a 
figura do trabalhador, na medida em que este, enquanto categoria que vende a força de trabalho para o capital, 
dar lugar ao “empreendedor”. Nesses termos, a uberização consolida, ao menos no plano ideológico, a pas-
sagem do trabalhador para o microempreendedor ou trabalhador autônomo, processo que ideologicamente 
decreta a perda da identidade coletiva e fortalece a ideia da individualidade. Há quase uma transferência 
direta de responsabilidade para o trabalhador em função da condição de subordinação que lhe é posta, na 
medida em que este se responsabiliza pela sua própria assistência para atender a necessidade do “empregador”. 
Dessa forma, assume os riscos e os custos do trabalho sem que a empresa perca o controle sobre as regras e 
os ganhos do “empreendedor”. Além da superexploração da força de trabalho, são constantes as situações em 
que os trabalhadores e trabalhadoras arcam com os próprios custos de manutenção dos seus equipamentos. 

Outro aspecto que merece destaque é o papel do Estado capitalista na mediação dos interesses do capital 
para o estabelecimento dessas novas relações do mundo do trabalho. Embora a economia informacional do 
capitalismo global imponha uma lógica que influencie o movimento de reorganização das relações de tra-
balho através das potencialidades do desenvolvimento tecnológico, é decisiva a participação do Estado na 
reorganização do ordenamento jurídico para a eliminação de direitos ou a adequação deles às necessidades do 
capital. Para dar mais segurança jurídica a esses modelos, muitos países implementam adequações e fazem re-
formas em suas legislações. No Brasil, a tramitação de propostas de adequações dos contratos de terceirização 
e de suas relações de trabalho ganhou impulso desde o ano de 1998, através do Projeto de Lei (PL) 4.302/19989. 
As condições para a precarização do trabalho se ampliaram mais ainda com a aprovação da Lei n. 13.467/2017, 
apelidada pelo setor empresarial de “modernização trabalhista”, que reformulou a legislação aplicada às rela-
ções de trabalho. Ou seja, foram promovidas mudanças estruturais nas regulações do trabalho no Brasil que 
abrem as portas para efeitos catastróficos. Tudo isso contribui para a ampliação da crise e desigualdade social 
no país. Esse é o quadro conjuntural que se desenha para a intensificação da degradação do trabalho. 

O trabalho uberizado é altamente precário, mesmo assim constitui alternativa para a multidão de de-
sempregados que não encontrando outras oportunidades de empregos se lançam na uberização. E há mais 
agravantes em tudo isso: em consequência da ampliação do desemprego crônico, quem sofre as conse-
quências não é apenas a multidão desprivilegiada, mas todas as categorias tecnicamente qualificadas e não 

9 Transformado na Lei Ordinária n. 13.429, de 31 de março de 2017.
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qualificadas. Isso é também uma consequência da crise estrutural do capital e dos efeitos deletérios do 
neoliberalismo. 

No Brasil, a lista de empresas plataformas que dominam os serviços de entregas por aplicativos móveis já 
é bastante grande, onde se destacam com maior visibilidade: iFood, Rappi, Uber Eats e Loggi. Estes são tam-
bém os aplicativos de entregas (delivery) mais usados nacionalmente. A presença massiva dos trabalhadores 
e trabalhadoras portando mochilas coloridas com marcas estampadas nas ruas desertas das grandes cidades 
durante a pandemia deu maior visibilidade social a este seguimento do mundo do trabalho, assim como o 
acúmulo de motos e bicicletas nas ruas e sinais tornou parte da estética paisagística do mundo urbano.

Altamente estruturadas, a partir do padrão tecnológico do projeto da Indústria 4.0, essas empresas dispõem 
de plataformas tecnológicas que operam a partir de fundamentos computacionais complexos com sistemas de 
Inteligência Artificial, Big Data, Machine Learning, Internet das Coisas, Robôs Autônomos, Computação em 
Nuvem, dentre outras tecnologias que compõem a era digital. Tecnicamente, as empresas plataformas ofere-
cem condições para a interconectividade entre os que compram e os que vendem, mas mantém o poder para 
instituir regras e formas de controle sobre a execução do trabalho, além de determinar, para além de regulações 
salariais, os ganhos do dito “empreendedor”. A materialidade desse fenômeno, a partir dos interesses do capita-
lismo informacional, criou, na expressão de Antunes (2019), uma nova forma de “escravidão digital”.

Se por um lado se ampliam as ofensivas do capital, por outro, é bem verdade que se fortalecem também 
as resistências, as lutas e a organização daqueles e daquelas que vivem do trabalho. Não se pode negar que, 
mesmo com muita limitação e pouco alcance, setores do sindicalismo tradicional, herdeiros dos direitos do 
Estado de Bem-Estar, lutam para frear o desmonte desses direitos, assim como a nova geração que adentra 
no mundo do trabalho precarizado da era digital, numa fase já quase sem direitos, lutam para conquistar 
condições mais dignas de emprego. 

Os traços perversos da pandemia revelaram explicitamente a gravidade de um cenário cruel do mundo 
do trabalho, sobretudo, aquele que materializa de modo mais contundente a uberização, fenômeno já em 
curso desde muito antes da disseminação do vírus no país. 

Além da superexploração da força de trabalho, esse seguimento ainda se submeteu aos riscos da con-
taminação durante a pandemia, inclusive nas fases de alta incidência de contaminação e de letalidade, 
enquanto a classe média se resguardava no isolamento em suas casas. 

No Brasil, em pleno contexto socioepidemiológico, milhares de trabalhadores e trabalhadoras, mobili-
zados pelo movimento “Breque dos Apps”, realizaram o primeiro grande levante nacional, em diversas ci-
dades do país, levantando como pauta geral a luta por melhores condições de trabalho. Isto é, o movimento 
reivindicava o “básico do básico” para quem atua em plataformas como iFood, Rappi, Uber Eats, Loggi, 
dentre outras. Em síntese, a luta se voltou contra um modelo de exploração do trabalho que se estrutura a 
partir de tecnologias digitais de ponta que subjugam direitos trabalhistas e alimentam o sistema de acumu-
lação capitalista. Com o sentimento de que é urgente organizar a resistência, em menos de um mês, duas 
grandes mobilizações foram realizadas em várias cidades do país em julho de 2020. 

Do ponto de vista da luta coletiva, o movimento impulsionou, ainda que de modo precário quanto ao 
seu caráter organizativo, no que diz respeito a ausência de um setor sindical organizado e a definição de 
uma pauta mais ampla em relação as questões estruturais da categoria, a reflexão, a mobilização e a resis-
tência sobre um fenômeno degradante do mundo do trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos nesse artigo, como é possível se observar, abordar, a partir de um enfoque crítico e dialéti-
co, aspectos que configuram o atual mundo do trabalho, sobretudo nuances do trabalho precarizado que 
ganha materialidade concreta no contexto da chamada “era digital” do capitalismo global. A abordagem 
proposta trouxe também reflexões sobre a dinâmica da crise socioepidemiológica e seus graves impactos na 
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organização da vida social no país. Abordamos também aspectos que ajudam a compreender como o sistema 
do capital, num contexto de crise estrutural e de um contraditório momento em que a ciência e a tecnologia 
alcançam os mais elevados patamares de desenvolvimento, vem tornando o trabalho humano lócus de sujei-
ção, sofrimento, adoecimento, precarização e desumanização. Como parte da abordagem, destacamos ainda 
a uberização enquanto aspecto fenomênico do capital e de tendência em andamento das relações sociais de 
produção em diferentes ramos econômicos. 

Por ora, consideramos que o desenvolvimento de estudos e pesquisas que analisa a dinâmica do mundo 
do trabalho, sobretudo no movimento de crise estrutural do capital e de emergência do desemprego crô-
nico em escala global, é parte constitutiva do esforço coletivo de muitos pesquisadores e pesquisadoras no 
Brasil que contribui para qualificação de ações com vistas à mudança social. 
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Resumo: O texto objetiva analisar os posicionamentos e estratégias de luta da Central Única dos Trabalhadores nos processos 
que envolveram os conflitos classistas nas grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), especificamente no 
Complexo Industrial de Suape – Pernambuco. Aborda que, diante da emergência das mobilizações dos operários denunciando a pre-
cariedade do trabalho, foi questionado o protagonismo sindical, tendo em vista que as resistências foram entendidas pela Central 
enquanto “conflitos de interesses” entre trabalhadores e empresariado, cujas estratégias de atuação seriam as instâncias de nego-
ciação/diálogo junto com o Estado e empresas ou as vias judiciais. Na conjuntura econômica e política dos anos 2000, a CUT sus-
tentou a ideia do “milagre brasileiro” e da distribuição de renda, de maneira que suas análises legitimaram o “desenvolvimentismo” 
em curso e configuraram uma morfologia sindical que priorizou sua relação com a burocracia de Estado e o patronato, esvaziando a 
dimensão classista das lutas. 

Palavras-chave: Conflitos do trabalho. Sindicalismo. Suape.

INTRODUÇÃO

“Estamos passando fome”. Essa é a situação exposta em faixas espalhadas por trabalhadores de empre-
sas terceirizadas, Conduto e Efesa, vinculadas à Petrobrás e que prestam serviços no Complexo Industrial 
e Portuário de Suape, empreendimento tido como exemplo do “Novo Nordeste” e estruturador do dina-
mismo econômico em Pernambuco1. Uma faixa construída para um ato público, realizado em janeiro de 
2015, às 7h da manhã de uma sexta-feira, mostra a realidade degradante vivida por operários das obras 
na região. Rodeados pelo aparato da Polícia Militar, os trabalhadores, em solidariedade aos companheiros 
demitidos e que não receberam liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Seguro 
Desemprego, denunciaram as suas condições precárias de vida. Mais do que isso, a faixa nos faz questionar 
o próprio sentido do desenvolvimento operado no território pernambucano e seus limites definidos no 
contexto de crise econômica no Brasil. 

Foram os trabalhadores, desde meados de 2011, que acirraram um conjunto de lutas, que aqui es-
tamos chamando de conflitos classistas, e expuseram a contradição gestada nas grandes obras do PAC. 
Reivindicando melhorias básicas para garantia de sua reprodução social, mobilizaram-se a ponto de não 
ser mais possível “silenciar” o que ali estava acontecendo, mesmo estando o país vivendo supostamente um 
“consenso” em torno do dinamismo econômico, da distribuição de renda e geração de empregos.

Conquanto, a retomada da dinâmica de mobilização social encontrou-se diante de uma verdadeira 
reviravolta “transformista” da direção histórica do movimento sindical brasileiro, resultando em inúmeras 
dificuldades organizativas para a classe trabalhadora. Embora coloque os sindicatos diante de desafios, as 
manifestações com ascensão de um movimento operário massificado exigiu atuação tanto por parte dos 
sindicatos quanto do Estado. 

1 Localizado na Região Metropolitana do Recife (RMR), nos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, em uma área es-
tratégica em relação as principais rotas marítimas de navegação, o Complexo Industrial e Portuário de Suape compõe umas das 
principais frentes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O empreendimento ficou conhecido por propiciar dinamis-
mo econômico e geração de empregos no Estado de Pernambuco.

mailto:crismandaferreira@yahoo.com.br
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Portanto, nesse trabalho analisamos os posicionamentos e estratégias de luta da Central Única dos 
Trabalhadores, expoente do novo sindicalismo da década de 1980, nos processos que envolveram os confli-
tos classistas nas obras do PAC. Identificamos as mediações e as tendências gerais do sindicalismo cutista 
brasileiro no contexto do chamado neodesenvolvimentismo brasileiro, ainda que, particularmente, nosso 
universo de pesquisa seja a realidade do Complexo Industrial e Portuário de Suape.

Este estudo é parte dos resultados obtidos em nossa pesquisa de mestrado no Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social na Universidade Federal de Pernambuco (PPGSS-UFPE). Além disso, é parte 
das sínteses teóricas construídas ao longo de nossas discussões e debates no Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre Trabalho (GET-UFPE). O estudo, de caráter qualitativo, foi realizado a partir de pesquisa bibliográ-
fica sobre o neodesenvolvimentismo latino americano e a particularidade da atuação sindical brasileira 
neste período e pesquisa documental, consubstanciada em mapeamento e análise de documentos (Acordos 
Coletivos de Trabalho) e dos informativos das mídias sindicais nacionais e regionais, por exemplo, os sites 
e jornais vinculados a Central Única dos Trabalhadores (CUT)

A análise e discussão desses dados de pesquisa estão expostas em dois tópicos fundamentais. No pri-
meiro, sistematizamos o debate acerca do que estamos chamando de “nova morfologia sindical” configura-
da nos anos 2000, sua relação com os determinantes econômicos e políticos do modelo neodesenvolvimen-
tista em curso nesta década e os impasses postos na conjuntura de acirramento das lutas dos trabalhadores 
nas obras do PAC. No segundo, expomos e analisamos os posicionamentos e estratégias cutistas diante dos 
conflitos em Suape, entendendo como expressão dos processos que conformam a morfologia sindical deste 
período.

O estudo trata-se de uma contribuição para a reflexão crítica da atuação dos sindicatos na dinâmica 
atual da luta de classes no país. Fazer isso, ao nosso ver, mesmo diante do esgotamento do ciclo neodesen-
volvimentista no Brasil, é um desafio para alguns setores da esquerda brasileira, principalmente, aqueles 
que estiveram próximos aos governos, como foi o caso da CUT, e que, na conjuntura atual, tentam reorga-
nizar a resistência junto a suas bases. 

UMA MORFOLOGIA SINDICAL PARA O NOVO PADRÃO 
“DESENVOLVIMENTISTA” BRASILEIRO

Tem sido vasto o campo de estudos e pesquisas sobre as configurações do Estado capitalista e seus 
mecanismos de dominação, seja via coerção ou consenso. Na concepção crítica que tomamos como base 
nesse trabalho, entende-se que o Estado institucionaliza as regras do jogo capitalista, criando e recriando 
um conjunto de medidas destinadas a dar condições para que esse modelo de acumulação se reproduza. 
Forja-se, sob essa determinação, um enlace dialético entre Estado e mercado (OLIVEIRA, 2013), que, e 
isso aqui nos importa, impacta e reconfigura o movimento das classes sociais. Economia e política, nessa 
perspectiva, simbioticamente se cruzam constituindo determinadas formas de organização do mercado, do 
Estado e dos movimentos das classes. Um aspecto vital ao capital – e aos capitalistas -, estes que no sentido 
dado por Dias (1999, p. 14), buscam “redesenhar não apenas sua estruturação econômica, mas sobretudo, 
reconstruir permanentemente a relação entre as formas mercantis e o aparato estatal que lhe dá coerência 
e sustentação”.

Retomamos tais assertivas para dizer que, nos anos 2000, é forjada uma reconfiguração do sindica-
lismo no Brasil, levando em conta essa articulação dialética entre economia, Estado e seus impactos na 
organização das classes sociais. As mudanças em curso no movimento sindical brasileiro têm relação com 
os determinantes econômicos e políticos do modelo neodesenvolvimentista em curso nesta década. O neo-
desenvolvimentismo, enquanto projeto de desenvolvimento alternativo constituído a partir das exigências 
capitalistas no contexto da crise do bloco histórico neoliberal no final da década de 1990, em termos estra-
tégicos, exigiu uma readequação sindical.
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Os governos neodesenvolvimentistas operacionalizaram a reprodução capitalista e, em torno da ideia 
de consolidar-se enquanto “terceira-via” entre demandas do capital e do trabalho, ampliaram os ganhos do 
mercado velando esta intencionalidade através da distribuição de renda e combate à pobreza, especialmen-
te através de programas como o Bolsa Família, políticas de acesso ao crédito, educação, aumento do salário 
mínimo e geração de empregos (CASTELO, 2013). Sob o mito de criação de uma “nova classe média”, cuja 
marca seria o acesso ao consumo de bens duráveis – casa própria, carro, eletrônicos -, o “desenvolvimen-
tismo” criou a ilusão de que um novo rumo estava sendo dado ao Brasil, no caminho das “mudanças”. E, 
outrossim, articularam, para construção dessa hegemonia, empresariado e os sujeitos políticos da classe 
trabalhadora, fazendo emergir, no caso do sindicalismo, uma “morfologia sindical” capaz de legitimar esse 
projeto de “desenvolvimento com inclusão social”. Nos termos de Braga, os governos se sustentaram, tendo 
como base a consolidação da relação de dominação apoiada na articulação entre “consentimento passivo 
dos setores populares e o consentimento ativo das direções dos movimentos sociais” (BRAGA, 2015, p. 200, 
grifos nossos).

Se desde a década de 1990, com o avanço da reestruturação produtiva e seus rebatimentos do ponto 
de vista da organização do trabalho, o sindicalismo já sofria com dificuldades de organização, a partir dos 
anos 2000, os sindicatos, instrumentos históricos da luta política dos trabalhadores contra a exploração 
capitalista e em defesa de seus interesses coletivos, foram duramente impactados e, em geral, ainda mais 
fragilizados. As formas político-organizativas, que agem sobre a classe e a constituem como classe em uma 
determinada direção (IASI, 2006), reconfiguraram-se. O movimento sindical, aproximando-se de uma 
estratégia política de atuação com vistas à criação de consensos no que concerne às pautas do Estado e do 
empresariado, passou a participar ativamente dos governos, transformando o projeto governamental em 
“projeto dos trabalhadores”, pelo menos no plano formal. 

Essa mudança expressou o transformismo da direção do sindicalismo brasileiro e configurou uma 
morfologia sindical que priorizou sua relação com a burocracia de Estado. O fenômeno do transformismo, 
categoria elaborada por Gramsci, passou a ser uma das tônicas interpretativas das mudanças no sindicalis-
mo brasileiro nesta década. As propostas históricas de militância cederam lugar às práticas e discursos que 
acabaram por implementar a racionalidade negada anteriormente. Dessa vez, com um diferencial: não só 
legitimaram, mas passaram a participar do processo de legitimação dos projetos da classe antagônica. Ao 
invés de “organizai-vos”, a palavra de ordem passou a ser “tende esperança” (DIAS, 2006).

As lideranças sindicais passaram a compor cargos nas instituições do governo e o financiamento das 
organizações ficou refém do imposto sindical2 que, por sua vez, impulsionou a fragmentação das repre-
sentações dos trabalhadores, em detrimentos da construção de meios que unificassem as pautas e as lutas. 
Conforme dados da pesquisa de Braga e Bianchi (2011), no primeiro governo de Lula da Silva, metade dos 
cargos superiores de direção e assessoria, cerca de 1.300 vagas, foram ocupados por sindicalistas. Estes 
passaram a integrar, inclusive, o conselho administrativo do BNDES, além de participarem da gestão dos 
fundos de pensão e dos fundos salariais, chave de resposta do que esses autores (idem) chamaram de “fi-
nanceirização da burocracia sindical brasileira”. 

Dito isso, cabe apontar que, no plano real, o que vimos foi a emergência de uma onda de conflitos do tra-
balho, incluindo os canteiros de obras do Complexo Industrial e Portuário de Suape – na região Nordeste-, 
nos quais os trabalhadores, na direção inversa da orientação sindical, passaram a denunciar a degradação 
do trabalho como a parte que sustenta os grandes empreendimentos que impulsionaram o dinamismo eco-
nômico em nível nacional e estadual. Esses trabalhadores evidenciaram que, apesar das altas taxas de cres-
cimento econômico, que superaram, inclusive, os índices nacionais, a realidade das desigualdades sociais e 

2 Em 2008, no segundo mandato de Lula da Silva, uma nova legislação foi aprovada para reger o reconhecimento e financiamento 
das centrais sindicais. A lei 11.648/2008 assegurou o repasse de 10% da contribuição sindical para as centrais reconhecidas. 
Estas centrais passaram a receber metade do montante da verba que antes ia para o Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo 
dados trazidos por Antunes (2012), em 2010, foram R$ 84,3 milhões destinados para as centrais. CUT e Força Sindical recebe-
ram R$ 27,3 milhões e R$ 23,6 milhões, respectivamente - valores que representam 80% do orçamento da Força e 60%, da CUT.
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da precariedade do trabalho foi mantida em Pernambuco. Ao reivindicarem aumento de salários, auxílios 
para transporte, alimentação e saúde, pagamento de direitos trabalhistas pós demissões etc, os operários 
dos canteiros das obras mostraram que concomitantemente à ideia de “território das oportunidades”, os 
que ali estavam precisavam da garantia das condições básicas para sua reprodução social.

Esse movimento, contudo, não foi realidade exclusiva de Suape. Foi registrado também em obras da 
Hidrelétrica de Jirau, em Rondônia, do Porto de Pecém, no Ceará, e da Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará 
– empreendimentos também vinculados ao PAC e que, na conjuntura de iniciativas sustentadas pelo dis-
curso do “desenvolvimento”, rebaixaram as condições de reprodução dos trabalhadores, ainda que tenham 
promovido, até certo grau, o acesso ao consumo.

Em Suape, os conflitos foram se acumulando no ritmo das obras. Em 2008, ocorreu uma paralisação de 
dois dias com 2 mil trabalhadores dos serviços de terraplanagem da Refinaria Abreu e Lima. Os trabalha-
dores denunciavam o não-pagamento de horas extras, atraso de salários e maus tratos pelas chefes. Ainda 
em 2008, ocorreu a primeira greve de operários do Estaleiro Atlântico Sul. Nesse empreendimento, em 
2009, os trabalhadores realizaram paralisação de um dia, em protesto pelo não pagamento da Participação 
nos Lucros. Em 2010, 3 mil trabalhadores do Consórcio Conest, formado pelas construtoras Odebrecht e 
OAS, realizaram uma paralisação de um dia, contra o plano de compensação das folgas de fim de ano. Os 
trabalhadores, no mesmo ano, protestaram pelos salários inferiores pagos aos trabalhadores da região que 
ocupavam as mesmas funções. Em 2011, ano que marcou a retomada do ciclo grevista no Brasil (BRAGA, 
2012), as greves em Suape atingiram grandes proporções e ganharam visibilidade nacional. Somente na 
greve de trabalhadores da Refinaria Abreu e Lima, no referido ano, aproximadamente 35 mil trabalhadores 
pararam as atividades (G1 PERNAMBUCO, 2011). Entre 2011 e 2012, foram registradas longas paralisações: 
cerca de seis em 2011 e quatro em 2012. Em 2013, 2014 e 2015, as mobilizações se repetiram, com menor inten-
sidade. Ainda assim, continuaram a evidenciar a contradição entre o discurso propagado por representantes 
do governo e empresários e as condições de vida e trabalho oferecidas à classe trabalhadora. 

A latente indignação estava, agora, exposta. Para o sindicalismo, a onda de conflitos protagonizada pelos 
“peões dos canteiros de obras de Suape” trouxe grandes impasses, sobretudo devido o refluxo sindical que se 
aprofundou com a chegada ao governo da força política que, historicamente, esteve próxima das lutas dos tra-
balhadores, o PT. Evidenciou-se um “embate hegemônico”, nos termos de Dias (2006), entre os trabalhadores 
organizados e suas representações sindicais. Nesse “embate”, se constatou em grande parte do movimento sin-
dical uma tendência: a da perda de autonomia. As relações do movimento sindical com o Estado se estreitaram, 
a ponto da principal Central Sindical do país, a CUT, reduzir seu horizonte político estratégico aos fins insti-
tucionais, como veremos a seguir.

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES: SINDICALISMO 
DE RESULTADOS E DISTANCIAMENTO DAS LUTAS

A CUT – fundada em 1983, no contexto de emergência do novo sindicalismo no Brasil3 – pode ser 
analisada como um exemplo das mudanças vividas pelo movimento sindical brasileiro. Dada a própria 
processualidade histórica que vincula CUT e PT, com a chegada de uma de suas principais lideranças ao 
poder, em 2003, esta Central Sindical é instada a reconfigurar sua posição e estratégia de atuação. 

Apesar de criticar o “sindicalismo de resultados”, a CUT irá se aproximar dessas concepções, ade-
quando-se à institucionalidade, controlando o seu discurso e a postura frente ao Estado. Dar-se-á mais 
ênfase em determinações político-ideológicas em detrimento da análise estrutural do processo de produ-
ção capitalista no país, das transformações produtivas capitalistas provenientes do “padrão flexível” e seus 

3 “Novo sindicalismo” foi a expressão utilizada para chamar o movimento sindical nascido com as greves de 1978 no ABC paulista. 
Ver: França (2013).
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impactos negativos para os trabalhadores. As estratégias sindicais adotadas expressam, como aponta Alves 
(1998, p. 85), uma “debilitação político-ideológica da perspectiva de classe”.

No caso de nossa pesquisa, cabe apontar que, particularmente, a atuação cutista nos empreendimen-
tos e obras vinculadas ao PAC no Complexo Industrial de Suape, nos quais atua a frente do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Pernambuco (Sindmetal), foi marcada pela ausência de confrontos e ques-
tionamentos com o patronato e a política de Estado. Primeiramente, destacamos as próprias tendências que 
prevalecem nos informativos disponibilizados pelo sindicato, pela CUT/PE e CUT/Brasil. Há pouca cober-
tura dos conflitos do trabalho em curso nos canteiros de obras brasileiros e pernambucanos. No máximo, 
foram noticiados atos e mobilizações de 1 dia de duração, além de ter havido uma prevalência de notícias 
que trataram de temas como acidentes de trabalho e demissões.

No caso das demissões, a central sindical chegou a repudiar e considerá-las “absurdas, descabidas e ar-
bitrárias” (CUT, 2012), reiterando a necessidade de contrapartidas sociais acompanhando essas obras com 
financiamento público estatal. Segundo afirma em seu jornal, as “obras que contam com subsídio público 
não devem levar em conta apenas o projeto e o financiamento, mas ouvir também os trabalhadores por 
meio das centrais” (CUT, 2011). 

A CUT-PE, em algumas notícias, chegou a denunciar a situação dos trabalhadores na Petroquímica 
Suape, em 2012. Descreveu as condições de trabalho como “quase medievais” (CUT, 2012), prevalecendo 
a pressão das chefias e desrespeito aos direitos mais elementares dos operários. Por outro lado, em outras 
notícias destaca o dinamismo econômico proporcionado por Suape. Conforme o presidente da CUT-PE, 

Suape é a região que possui uma relevante contribuição no crescimento econômico e na geração 
de empregos, por isso é fundamental a defesa por mais empregos de qualidade, que garantam 
uma vida digna e os direitos fundamentais do trabalho (CUT, 2014). 

A CUT toma uma posição dúbia, na qual, ao mesmo tempo em que faz algumas críticas, também de-
fende o plano desenvolvimentista em Pernambuco. Reafirma sua defesa do projeto de desenvolvimento 
dos governos e pondera em pautas polêmicas, como o caso dos acidentes de trabalho e demissões, que 
comprometeriam e levariam a questionamentos, se houvesse omissão, sobre seu papel de representação dos 
trabalhadores. Notamos nos posicionamentos a publicização da articulação e diálogo com os governos do 
Partido dos Trabalhadores (PT), com vistas à proposição de medidas que objetivavam ampliar o chamado 
desenvolvimento com inclusão social. Em 2011, ano que marcou a retomada do ciclo grevista no país, a 
CUT-PE, em detrimento da convocação dos trabalhadores para fortalecer os movimentos em curso nas 
obras do PAC, chama seus filiados para a “atualização da nossa estratégia, para nossa militância disputar o 
projeto de desenvolvimento para o Brasil” (CUT-PE, 2011).

A central sindical aponta ser basilar: 1) aprofundar a reflexão sobre o desenvolvimento regional e o 
papel da CUT como protagonista nesse processo; 2) mobilizar a base cutista em defesa do projeto democrá-
tico-popular defendido pela Central. O mesmo projeto que o Partido dos Trabalhadores implanta em seus 
governos, é incorporado pela CUT. Isso dificulta distinguir a pauta de governo do projeto discutido com as 
bases da Central. Ou, em outros termos, nos faz questionar que o projeto do governo é o mesmo das bases 
sindicais, embora as greves dos trabalhadores expressem o contrário. 

Nos seus jornais, avaliando o ano de 2011, por exemplo, a CUT-PE silencia sobre as mobilizações em 
Suape e destaca as vitórias eleitorais que a solidificaram enquanto a maior Central de Pernambuco e do 
Brasil.

Em muitas eleições sindicais vencemos, outras poucas perdemos. Mas o fortalecimento do modo 
cutista de fazer a luta sindical, em todos os momentos se fez algoz dos que não tratam com se-
riedade a luta dos trabalhadores/as brasileiros. Vitórias, lutas diversas, seriedade competência e 
compromisso se fizeram presentes no ano de 2011 (CUT-PE, 2012). 
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Há uma preocupação reiterada com a sustentação de suas próprias estruturas e representações internas. 
A CUT constitui uma burocracia sindical preocupada com sua burocracia interna e que se ausenta dos 
esforços de organicidade com a classe em processo de confronto, forjando, nesse sentido, uma tensão entre 
representação sindical e organização das lutas. 

Ainda que afirme as pautas da autonomia e liberdade sindical, ao tratar dos desafios e dificuldade em 
relação ao processo de hegemonia política, aponta ser necessário que “o governo avance com a gente com o 
objetivo de sermos sempre vanguarda da luta social” (CUT-PE, 2011). Ou seja, atrelam o avanço das lutas 
sindicais à pauta governista, mesmo que algumas bandeiras históricas de luta sejam mencionadas e tidas 
como atuais. Se, por um lado, tivemos os trabalhadores organizados denunciando as precárias condições 
de trabalho, por outro, tivemos a CUT-PE marcando a mesma posição dos governos: 

O país está crescendo, distribuindo renda, longe do que nós esperamos. Hoje, está mais fácil ad-
quirir carro, comprar um imóvel, entre outros bens. [...] O Brasil está às vésperas de uma Copa do 
Mundo e precisamos estar preparados não só para a Copa, mas para a pós-Copa (CUT-PE, 2012). 

A ideia de um país que esteja bem economicamente e socialmente é alardeada e a CUT centra as expec-
tativas sindicais nas discussões no Congresso Nacional, repudiando grupos que demonstram intenção de 
desestabilizar o projeto de desenvolvimento defendido e que ajudaram a construir. A ideia da conciliação 
de interesses entre trabalhadores, governo e empresariado se faz presente e se materializa na defesa desse 
projeto de integração do “desenvolvimento com equilíbrio”. Nos textos, a CUT assinala o processo de 
avanços nos governos petistas, sobretudo por tratar o Nordeste de forma “diferenciada” em relação ao Sul, 
no que tange aos investimentos, sendo necessário ampliar essas “vitórias” no âmbito da política agrária. 
Nesse sentido, na defesa da pauta dos trabalhadores, entende que deve exigir participação nas discussões 
estratégicas sobre o futuro do país, nas vias institucionais. Ainda, ressalta em suas análises conjunturais 
que os programas sociais, iniciados no governo Lula da Silva, “deram origem a um processo de reversão de 
desigualdade” (CUT, 2011). A política de valorização do salário mínimo implantada pelos governos é valo-
rizada por ser conquista das centrais sindicais e por ter possibilitado, de acordo com a avaliação da CUT, o 
brasileiro investir em qualificação e o país permanecer em um “ciclo virtuoso”. 

Outro elemento que analisamos foi a crítica ao projeto neoliberal e a afirmação de um compromisso 
com um suposto projeto de “integração e cooperação solidária” (CUT, 2012) para superar as heranças do 
neoliberalismo nos continentes. Não articulam, nessa formulação, as determinações que estruturam o ca-
pitalismo nos países da periferia capitalista mundial e o que alicerça os projetos de “integração”, entenda-se 
“conciliação de classe”, dado cabo pelos governos na década de 2000. 

A Central, nessa perspectiva, encabeçou a campanha de reeleição de Dilma Rousseff, em 2010 e 2014, e 
a posição em relação ao mandato se esquivou de críticas à política de desenvolvimento implantada no pais. 
A CUT, pelo contrário, manteve a avaliação progressista da agenda implantada. Enfatiza-se que os prin-
cipais acertos dos governos foram marcados, justamente, pela capacidade de ouvir o movimento sindical 
e absorver propostas apresentadas antes das tomadas de decisão. Ademais, entre os ganhos estaria o PAC 
e, nas palavras da central sindical, os investimentos públicos “acertados porque confirmam a vocação do 
Estado como indutor do desenvolvimento” (CUT, 2010). 

É na discussão acerca do PAC e, diante da eclosão da onda de mobilizações dos trabalhadores nas obras, 
que a CUT, minimamente, relata os acontecimentos nos empreendimentos alocados em Suape. Contudo, a 
presença sindical nas empresas, que deveria cumprir função importante na formação de uma consciência 
de classe coletiva entre os trabalhadores, é limitada pelo próprio acordo coletivo assinado pelos dirigentes 
sindicais, atendendo os interesses patronais. 

No caso do Sindmetal, conforme Convenção Coletiva (2011), o acesso dos dirigentes sindicais às em-
presas ocorre observando as seguintes condições: comunicação prévia ao representante legal da empresa 
com antecedência de 48 horas, informando da pauta a ser tratada; uma vez por bimestre e por empresa; a 
empresa indicará local e combinará a hora do encontro; faculdade da empresa de indicar um representante 



45CRISE CAPITALISTA, PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E COLAPSO AMBIENTAL – VOLUME 1

para presenciar o encontro; proibição de utilização do acesso para a realização de assembleia; duração de 
30 minutos por acesso; proibição de divulgação de matéria político partidária ou ofensiva ao empregado ou 
seus representantes legais.

São postas dificuldades que impactam os processos de articulação coletiva dos trabalhadores via sindi-
catos, quais sejam: a submissão ampla ao patronato para realização de reuniões e o monitoramento das pau-
tas a serem discutidas, incluindo a censura de pautas políticas e críticas aos patrões e suas representações.

Ademais, no que concerne às estratégias de atuação nas lutas dos trabalhadores, descritas nesses mes-
mos Acordos Coletivos de Trabalho defendidos e firmados pela CUT-PE, também não se evidencia, nem 
em suas descrições formais feitas nos acordos nem nas práticas sindicais propriamente ditas relatadas nas 
notícias das mídias sindicais, elementos dirigidos à formação política dos operários. 

No documento em questão, particularmente na parte que trata das relações sindicais, é feito menção 
aos “mecanismos de solução de conflitos”. Nestes, centralmente, cabe, mediante “conflitos de interesses” 
entre empresas e trabalhadores, convocação de uma Comissão Paritária, composta por membros integran-
tes de ambas as categorias, cuja competência deve ser “apreciar questões que envolvam matéria pertinente 
à segurança e saúde dos trabalhadores” (CUT-PE, 2011). 

Em outros termos, recorre-se às negociações com as empresas, prioritariamente, enquanto recurso de 
“solução” dos conflitos, característica do “sindicalismo de resultados” predominante a partir da década de 
1990 no Brasil. Em trecho retirado do jornal da CUT Brasil, fica evidente o peso dado pela central sindical 
às saídas negociais. Vejamos: 

Na busca por dignidade dos trabalhadores que atuam ou vão atuar nas grandes obras e também 
para todo o setor da construção civil, a CUT e suas entidades filiadas – depois de muita cobrança 
e aviso ao governo federal e após sérios conflitos em canteiros de obras de diferentes pontos do 
território nacional – conseguiram colocar na mesma mesa de negociação trabalhadores, gover-
no e empresários para elaborar um compromisso nacional que equivale a um acordo coletivo. 
Acreditamos que esse documento, se levado a sério, pode garantir um novo patamar de direitos 
para os operários desse ramo (CUT, 2011). 

A CUT disse “apoiar de forma irrestrita a luta dos trabalhadores de Suape, por melhores condições de 
trabalho, remuneração digna, respeito e valorização profissional” (CUT, 2012). Mas a resposta dada aos 
conflitos em curso foi unicamente a formação de um grupo tripartite para discutir alternativas de criação 
de consensos entre os sujeitos envolvidos. Como resultado, em 2011, firmou-se um compromisso, que a 
própria central divulga como “facultativo” aos empresários e trabalhadores, sobre formalização, jornada 
de trabalho, igualdade de oportunidades, saúde e segurança, representação sindical no local de trabalho, 
intermediação da força de trabalho e práticas sindicais na indústria da construção civil. O acordo nacio-
nal foi intitulado de Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria da 
Construção.

Em outro trecho do jornal sindical, reafirma-se a estratégia de “resultados” prevalecente do sindica-
lismo da CUT, bem como a tendência de legitimação do ideário desenvolvimentista dos governos do PT. 

Defendemos a distribuição de renda e a valorização do trabalho, tendo como premissas a liberdade 
sindical e a consolidação da negociação e acordos coletivos (CUT, 2013, grifos nossos). 

Para a CUT, o crescimento da economia brasileira deveria ser motivo de orgulho e a função dos sindi-
catos é “transformar a riqueza em distribuição de renda” (CUT, 2013). As negociações com o empresariado 
e o governo seriam, nessa linha, a melhor saída para consolidar esse projeto em “prol de todos”. 

Somente em 2015, diante da conjuntura de ajuste fiscal e possíveis aprovações de legislações contrá-
rias aos trabalhadores no mandato de Dilma Rousseff, outrossim já com o governo estadual do Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) sendo oposição ao PT, que se percebeu uma inflexão nas posições cutistas acerca 
dos governos, embora mantenham críticas limitadas à política geral. 
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A CUT organiza a paralisação nacional contra as Medidas Provisórias 664/665 e o Projeto de Lei 4330 
da terceirização. Em Pernambuco, chega a repudiar a arbitrariedade da Polícia Militar e a prisão de dirigen-
tes sindicais que participaram dos atos ocorridos nas proximidades do Estaleiro Atlântico Sul, em Suape, 
ainda reafirmando o diálogo como saída necessária. 

Não é a primeira vez que a PM em Pernambuco comete truculência e violência contra os trabalha-
dores metalúrgicos, servidores públicos municipais, estaduais, federais, além de trabalhadores 
rurais. A violência exacerbada e abusiva a qual os companheiros do Sindmetal-PE foram vítimas 
soma-se à falta de diálogo efetivo e necessário (CUT-PE, 2015). 

Além de serem poucas as notícias que tratem diretamente dos conflitos do trabalho nas obras, contabi-
lizamos apenas duas que fazem menção à arbitrariedade policial nas intervenções durante as paralisações 
nos canteiros de obras. De maneira geral, notamos que, por parte da CUT, pelo menos no que tange ao no-
ticiado nas mídias sindicais, a postura que prevaleceu foi de “silenciamento” das lutas em curso. São poucos 
os informativos acerca das reivindicações dos trabalhadores e das táticas de lutas organizadas, sendo a prio-
ridade da central dada às saídas negociais em andamento junto com o governo e o empresariado – classes 
“integradas” para ampliação do desenvolvimento econômico com ganhos sociais. 

As análises conjunturais e estratégias de “luta” da CUT seriam o “puro sangue” do neodesenvolvimen-
tismo brasileiro dos governos do PT, ao passo que se relacionam na defesa e implantação das pautas do 
governo em detrimento da publicização das demandas dos trabalhadores e participação protagonista nos 
conflitos do trabalho em Suape. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise dos posicionamentos e estratégias do sindicalismo cutista frente aos conflitos do tra-
balho que eclodiram nas obras do PAC em Suape, entendemos que estes não tiveram, em geral e ne-
cessariamente, as organizações sindicais como suas forças-motrizes ou, pelo menos, como mediações 
fundamentais para sua eclosão. O estudo reforçou, nesse sentido, a ideia de que os conflitos se realizam 
de maneira “espontânea”. A nosso ver, as táticas dos trabalhadores culminaram em verdadeiras “greves 
selvagens”, que negaram as posições despóticas do sindicalismo atuante na região, ao passo em que foram 
organizadas sem a participação, à revelia e, em alguns casos, em confronto com os sindicatos que repre-
sentam a classe. 

O sindicalismo cutista expressou uma tônica de apoio que revela, como tendência geral, uma atuação 
ex-post, e não ex-ante, dos sindicatos frente aos conflitos do trabalho emergentes em Suape, justamente 
devido às relações com o Estado brasileiro que definiram as respostas sindicais as lutas em curso nas obras 
do PAC e, no caso de nosso trabalho, em Suape. O movimento dos trabalhadores não contou com orienta-
ção e respostas sindicais que contribuíssem para impulsionar as lutas e pressionar o patronato e o Estado, 
no sentido de atender efetivamente as suas demandas.

No caso da CUT, por ter uma aproximação histórica, desde sua gênese, com o PT, particularizou sua 
atuação sindical diante dos conflitos através de sua subsunção ao governo e seu projeto neodesenvolvi-
mentista, atuando, majoritariamente, como um aparelho privado de hegemonia desse projeto. A posição 
cutista nos parece a mais paradoxal. A CUT incorporou o discurso das oportunidades e do novo “milagre 
brasileiro”, de maneira que não se pode, muitas vezes, discernir entre seu discurso e aquele do governo e 
entre sua estratégia e aquela de sustentação do projeto petista de poder. Como consequência, reconhecer 
os conflitos do trabalho e dar voz e vez às lutas dos trabalhadores em Suape pressupõe questionamento 
acerca do modelo neodesenvolvimentista cuja defesa e sustentação configurou o coração da estratégia 
deste movimento sindical no período analisado. 
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Reconhecer os conflitos do trabalho supõe, portanto, negar a própria posição da CUT em relação ao 
aparente “consenso social” construído através dos “ganhos” propiciados pelos governos aos trabalhadores, 
em especial seu discurso da distribuição de renda e geração de empregos e oportunidades nesse “novo mo-
mento” vivenciado no país; em última instância, a sustentação do projeto neodesenvolvimentista levado 
adiante pelos governos do PT levou a um distanciamento desta Central com os trabalhadores em confli-
to nos territórios em que esse projeto se viabilizou em sua máxima potência, como foi o caso de Suape. 
Afirmar a degradação do trabalho nesses empreendimentos seria negar o “território das oportunidades” 
e o “boom do crescimento”. A CUT caiu, nesse sentido, numa armadilha sem fácil solução. Embora reco-
nheçamos que tenha havido acesso a direitos durante esses governos, o que problematizamos é a ausência 
de crítica por parte da Central aos direcionamentos dados, principalmente, no que diz respeito às con-
dições de vida e trabalho daqueles que sustentaram com sua força de trabalho os empreendimentos do 
propagado “progresso”.

Como foi exposto, uma tentativa de inflexão ocorreu no segundo governo de Dilma Rousseff, quando 
foi adotada uma política de austeridade e medidas de destituição de direitos previdenciários e trabalhistas 
e diante da crise econômica iminente, o que fez com que a Central defendesse uma atuação nas ruas em 
defesa de um “programa para o desenvolvimento”. Nesse sentido, podemos pensar que, especialmente no 
caso da CUT, o que pautou a morfologia do movimento sindical não foram somente as movimentações no 
mundo do trabalho, mas aquelas que transcorreram na esfera do Estado sob a direção dos governos pro-
gressistas. Significando, para um movimento cuja razão de existência encontrou-se nos processos de luta 
no mundo do trabalho, uma enorme perda de força política, levando a uma crise de representatividade pro-
funda, como as dificuldades de convocação atuais e de encontro com novas movimentações do precariado 
brasileiro (BRAGA, 2012), a exemplo da recente greve dos caminhoneiros, parece sinalizar. Entendemos, 
deste modo, que a subsunção sindical às pautas dos governos, principalmente por parte da CUT, desdobrou 
um verdadeiro golpe às organizações de classe dos trabalhadores e suas reivindicações, ainda mais com a 
entrada em cena de um novo perfil de trabalhadores, marcado pelo processo de “proletarização”.

Nosso estudo, portanto, abriu uma janela de investigação a ser debatida e aprofundada em análises 
posteriores, qual seja, o peso da configuração do Estado nas transformações do sindicalismo brasileiro. 
Entendemos, na conjuntura em que finalizamos esse trabalho, após um golpe de Estado parlamentar-ju-
rídico-midiático, em 2016, que ilegitimamente retirou Dilma Rousseff da Presidência da República, que 
esses impactos ficam ainda mais evidentes. A burocracia sindical próxima dos governos petistas, com a 
derrota autoritária do projeto neodesenvolvimentista, reposicionou-se enquanto oposição à política do 
governo Michel Temer, embora seus posicionamentos e estratégias de luta centrem na recomposição do 
“projeto de desenvolvimento via Estado”, em detrimento da reconstrução de uma alternativa política clas-
sista e combativa vinculada a um projeto dos trabalhadores. 
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Resumo: O presente ensaio trata-se de uma reflexão sobre a precarização do trabalho dos professores de Educação Física e os des-
dobramentos que essa precarização acarreta na vida e na saúde desses profissionais. Os objetivos desse estudo têm como finali-
dade investigar as condições de trabalho que são impostas aos professores desse campo na atualidade, analisar as relações entre 
essas condições de trabalho e a saúde, sobretudo a saúde mental, desses profissionais e conscientizá-los dessa situação. A meto-
dologia utilizada na produção deste ensaio consiste na revisão literária, sobretudo de obras que versam sobre o trabalho, a saúde e 
a saúde mental a partir de uma perspectiva crítica ao mercado, ao produtivismo capitalista, à mecanização e desumanização do tra-
balhador, relacionando-as com a situação atual dos professores de Educação Física.
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INTRODUÇÃO

As condições do trabalho docente vêm apresentando, historicamente, particularidades problemáticas à 
saúde mental e física dos professores. Partindo desse pressuposto, entendemos que é urgentemente neces-
sário compreender em que medida isso tem afetado suas competências para exercer o trabalho, bem como 
o desdobramento disso nas demais esferas de suas vidas (DIEHL e MARIN, 2016).

Todavia, é necessário ter cuidado, ao realizar uma análise das competências do trabalhador, para não 
cairmos na armadilha anunciada por Lukács (2003): a racionalização do trabalho. Na racionalização do 
trabalho, segundo Lukács, o trabalhador é avaliado a partir da sua produtividade, sob uma perspectiva 
mecanizada. Nossa compreensão de competência é diametralmente oposta a essa noção produtivista. A 
competência a que nos referimos, corresponde à qualidade do trabalho apresentado, relacionada às con-
dições psicossociais favoráveis oferecidas ao trabalhador, de forma que permita a este desenvolver suas 
potencialidades de maneira global.

Nessa perspectiva, pensar nos professores de Educação Física enquanto mediadores do discurso que 
relaciona atividade física como promotora de saúde, e que, muitas vezes, acabam não tendo a atividade 
física incluída em seu próprio estilo de vida, em decorrência de uma série de fatores – em sua maioria re-
lacionados à falta de tempo ocasionada pelas exigências do trabalho –, faz-se necessário refletir sobre as 
contradições envolvidas nesse processo.

Partindo dessas perspectivas, o presente estudo busca analisar, através da literatura existente sobre este 
tema, as condições de saúde – mais especificamente a saúde mental – apresentadas pelos professores de 
Educação Física, e suas possíveis relações com as exigências e condições de trabalho.
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Neste sentido, estudos que abordem essa temática são necessários para, mais do que diagnosticar as 
condições precárias de trabalho docente na profissão, conscientizar os professores no sentido de uma 
orientação para a autovalorização e contribuir com as discussões nesse campo, ainda tão problemático.

SAÚDE MENTAL/ TRANSTORNOS MENTAIS

Começaremos trazendo alguns conceitos sobre saúde, saúde mental e transtornos mentais, para que em 
seguida possamos prosseguir com as demais discussões.

O conceito de saúde se modificou diversas vezes ao longo da história. A Organização Mundial da Saúde, 
em 2002, conceitua saúde não só apenas a ausência de doenças como entendia-se anteriormente, mas sim o 
completo bem-estar físico, mental e social, localizando a saúde mental enquanto parte integrante da saúde 
geral. 

Ao estabelecermos uma análise mais crítica sobre este assunto, trazemos o conceito de saúde apresen-
tado pela 8ª Conferência Nacional da Saúde: 

Saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 
trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de 
saúde. É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais 
podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida (8ª conferência Nacional da saúde, p. 04. 
1986).

Considerando a saúde mental como parte da saúde geral, Guimarães e Grubits (2004) dizem que não 
é possível encontrar um conceito exato ou uma definição única para saúde mental, pois estes variam de 
acordo as diferentes culturas dos diversos pesquisadores que a conceituam. Porém, de forma ampla, os 
conceitos vão abranger o bem-estar, a autonomia, a competência, a autorrealização e o potencial emocional 
e intelectual do indivíduo. 

A Organização Mundial da Saúde (2002) Neste sentindo, afirma que a concepção de saúde mental deve 
ser mais ampla do que a mera ausência de transtornos mentais. A maioria das doenças mentais e físicas é 
causada por uma combinação de fatores negativos que influenciam na saúde biológica, psicológica e social. 
Ou seja, muitas vezes distúrbios na saúde mental atingem diretamente a saúde física trazendo doenças de 
diferentes sintomas (OMS, 2002). Neste sentido, quando a saúde mental dos indivíduos é comprometida, 
desencadeia diversos tipos de transtornos mentais, ou até mesmo na diminuição do funcionamento imu-
nológico (GUIMARÃES; GRUBITS, 2004). 

Embora os transtornos mentais possuem diversas classificações, para o objetivo do presente estudo 
trataremos exclusivamente de transtornos mentais comuns. Para Fonseca et al. (2008), transtornos mentais 
comuns podem se apresentar por um conjunto de múltiplos sintomas, como a insônia, irritabilidade, ner-
vosismo, dores de cabeça, esquecimento, dificuldade de atenção, e uma infinidade de manifestações que 
poderiam se caracterizar como sintomas depressivos, ansiosos, de estresse, etc. 

Por outro lado, os transtornos comuns ou somatoformes por sua vez, para os mesmos autores, são 
transtornos causados em decorrência de fatores estressantes ocasionados na vida dos indivíduos que nos 
tempos atuais, podem ser desencadeados pela rotina estressante e precária de trabalho (FONSECA et al., 
2008).

Condições socioeconômicos desfavoráveis podem proporcionar aos indivíduos mais facilmente esse 
tipo de manifestação de sofrimento, nas quais populações em desvantagens econômicas, sociais formadas 
por trabalhadores que atuam em funções desgastantes e mal remuneradas, são geralmente mais vulnerá-
veis as condições destes transtornos.
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RELAÇÃO ENTRE O TRABALHO (DO PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA) E AS DOENÇAS OCUPACIONAIS

Desde muito tempo o trabalho realizado em condições exaustivas e abusivas podem levar os trabalha-
dores a adoecimentos, na maioria dos casos, mentais. O final do século XVII marcou o início dos estudos 
científicos sobre as doenças do trabalho. Mais atualmente, a emenda Constitucional n.45/2004 surgiu para 
de defender os trabalhadores em casos de acidente de transtornos ocupacionais (TEIXAIRA, 2007).

Essa emenda teve como objetivo assegurar a proteção à saúde dos trabalhadores, um direito que deve 
ser garantido e constitucionalmente amparado por lei, mas que infelizmente é muitas vezes negado ao 
trabalhador.

Apesar do amparo previsto em lei, a previdência social mostra estatisticamente que transtornos men-
tais são causas consideráveis de concessão de benefícios, o que leva a compreender que o direito a proteção 
no ambiente de trabalho não tem sido assegurado (TEIXEIRA, 2007). 

Segundo o estudo da psicóloga Maria Jacques: “O nexo causal em saúde/doença mental no trabalho: 
Uma demanda para a psicologia” (2007), a ligação entre o trabalho e o adoecimento mental veio crescendo 
e ganhando visibilidade nas últimas décadas. Cresce o número elevado de casos de depressão e suicídio e o 
número de adoecimentos ocupacionais entre trabalhadores. 

Este crescimento de transtornos relacionados ao trabalho se dá desde a implantação do modelo tay-
lorista-fordista, no qual, devido a rotinas exaustivas de trabalho visando uma maior produtividade, vem 
causando transtornos no funcionamento psíquico e físico dos trabalhadores (JACQUES, 2007).

O professor de Educação Física Roberto Furtado, em sua dissertação de mestrado, intitulada: “O não-
-lugar do professor de educação física em academias de ginástica” (2007), explica como essa transformação 
no mundo do trabalho, trazida com a implantação dessas novas formas de organização do modo de pro-
dução capitalista, faz crescer também o número de academias de ginástica e aumentar, assim, as exigências 
relacionadas ao professor atuante nessa área, passando a ter duas funções, a de professor e de vendedor. Pois 
é papel do profissional, nesse sistema de trabalho, agradar o aluno para que ele continue efetivo na empresa 
e continue a gerar lucro.

Sauer e Lacks (2009), para discutir sobre o assunto, consideram a Educação Física como parte que inte-
gra a organização social, portanto ela também é vulnerável as influências da sociedade atual. Ao expor esta 
questão os autores apontam que nas últimas décadas, a reestruturação produtiva no mundo do trabalho 
capitalista, tem exigido novas demandas, que resultaram em perdas para os trabalhadores. Com essas no-
vas demandas, os trabalhadores sofrem com a intensificação da exploração do trabalho, com o aumento do 
desemprego, contratos temporários no lugar de cargos efetivos, desmobilização sindical entre outros. Dessa 
forma, a Educação Física, como parte da organização social, também sofreu com o processo de reestrutu-
ração produtiva, como sempre ocorreu em outras fases de crise do capitalismo no País.

Em um estudo de Furtado e Santiago (2015), feito com profissionais egressos da Faculdade de Educação 
física da Universidade Estadual de Goiás, os autores anunciam que, apesar do crescimento na área de atua-
ção do profissional de Educação Física, a maioria dos entrevistados em sua pesquisa atuam na área escolar 
ou em academias de ginástica. E, mesmo sendo profissionais recém formados, 65% dos entrevistados afir-
maram não possuir interesse em trabalhar mais na área da Educação Física, pois a profissão em quase todos 
os casos, não satisfaz as suas necessidades. Essa pesquisa nos mostrou o quão surpreendente é a insatisfação 
com as condições de trabalho da área. Ainda neste sentido, Gawryszewski e Coimbra também apontam 
que:

A Associação Brasileira das Academias de ginástica, (ACAD) o seu respectivo sindicato, o 
SINDACAD e o Conselho Federal de Educação Física, (CONFEF) operam, os preceitos do neolibe-
ralismo e da reestruturação produtiva, no âmbito da educação física, o que acaba conferindo uma 
intensa precarização do trabalho do professor da área, no campo não-escola (GAWRYSZEWSKI E 
COIMBRA, p. 1., 2008).



52 ANAIS DO XII SEMINÁRIO DO TRABALHO

Nessa perspectiva, Vasconcelos (2008) entende que rotinas e condições de sofrimento no trabalho como 
manifestação de estresse e fadiga trouxeram discussões sobre a concepção de saúde no trabalho, fazendo 
com que esta sofresse uma grande mudança ao longo do desenvolvimento do capitalismo, deixando de 
estar relacionada apenas à sobrevivência do corpo e se preocupando com a saúde mental do trabalhador. 

Os transtornos mentais relacionados ao trabalho surgem quando as exigências do trabalho ultrapas-
sam a capacidade do trabalhador, tornando sentimentos como indignidade e inutilidade presentes no seu 
cotidiano. Isto faz com que, no Brasil por exemplo, as taxas de transtornos mentais como a depressão, an-
siedade, anorexia nervosa, insônia e estresse cresçam disparadamente, levando assim a diversos casos de 
aposentadoria precoce, pela incapacidade para o trabalho. As condições de trabalho adoecem o trabalhador 
e, consequentemente, afetam a sua competência (BARBARO et al., 2009). 

Entretanto, existem outros sintomas que muitas vezes não classificados nos diagnósticos médicos, mas 
que retratam quadro de sofrimento do trabalhador. Esse conjunto de sintomas como dor de cabeça, dor 
no corpo, cansaço extremo, mal-estar pode estar relacionado ao trabalho exaustivo. Valla (2001) dá a este 
conjunto de sintomas a nomenclatura de “Sofrimento Difuso”.

Este esgotamento profissional ganha outro termo que o define: “Síndrome de Burnout”. Uma definição 
para essa síndrome, também conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional, é que ela seja “uma 
resposta de caráter depressivo ao estresse crônico ocupacional, sendo marcado por um esgotamento físico 
e emocional profundo relacionado ao contexto profissional” (BARROS; SOBROSA. p. 3. 2013)

A síndrome de Burnout pode desencadear de um estresse em sua forma crônica, levando o indivíduo ao 
esgotamento físico e emocional, bem como a incapacidade de enfrentar os conflitos diários, principalmente 
no ambiente de trabalho quando é exigido do trabalhador relações interpessoais (TRINDADE; LAUTERT, 
2010).

Além da Síndrome de Burnout, Alencar e Ota (2011) mostram que outras doenças podem ser desen-
volvidas pelo excesso e desgaste no trabalho, como as Lesões por esforços repetitivos (LER) ou Distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). Diferente das LER, a terminologia DORT surgiu para 
caracterizar um transtorno que não possui uma causa definida, como os esforções repetitivos das LER, e 
nem efeitos específicos como lesão. 

Os DORT “são danos decorrentes de um esforço excessivo imposto ao sistema musculoesquelético 
e da falta de tempo para sua recuperação. Seus sintomas são: dor, parestesia, sensação de peso e fadiga” 
(ALENCAR; OTA, p. 61, 2011).

As atuais condições trabalho vem afetando os trabalhadores tanto na sua saúde física quanto mental e 
causando cada vez mais afastamento de cargos decorrentes dessas doenças, que por sua vez, se consistem 
em doenças físicas que são desencadeadas por pressões no trabalho, ou seja, surgem de agressões psicoló-
gica (ALENCAR; OTA, 2011).

Um outro fator que deve ser levado em consideração, são as classificações socioeconômicas, pois estas 
interferem diretamente na saúde do trabalhador, e um resultado importante encontrado é que mulheres 
tendem a sofrer mais de transtornos mentais do que os homens. Uma explicação social dada a este fator é 
de que apesar da mulher historicamente vir sendo solicitada a contribuir na sociedade, como trabalhar fora 
de casa, ajudar a cobrir gastos financeiros, entre outras coisas, o que não ocorria antigamente, ainda hoje 
há injustiças que podem ser percebidas, como, por exemplo, o fato de que além de entrar para o mercado de 
trabalho, a mulher continua tendo os afazeres domésticos como algo só dela, causado assim uma sobrecar-
ga de trabalhos, levando-a a uma maior exaustão que os homens (JUSTO E CALIL, 2006). 

Sandri (s/d) diz que: “O profissional de Educação Física lida diretamente com ações voltadas à educação, 
à saúde e para melhoria da qualidade de vida da população. Essa responsabilidade obriga este profissional a 
buscar permanentemente melhor qualificação e impõe um compromisso muito firme com a ética”, porém 
o profissional de Educação Física, muitas vezes sente-se desmotivado a realizar esta função com excelência, 
devido a jornadas exaustivas de trabalho de forma precária e má remunerada. Pois precisam trabalhar para 
se garantirem financeiramente muitas vezes em até quatro lugares diferentes, que na maioria das vezes não 
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possuem locais e matérias adequados para as aulas, fazendo com que o professor se desdobre ainda mais 
para dar conta de ensinar seu conteúdo de forma qualificada. 

A má remuneração é uma das causas da falta de motivação de muitos professores da área. Este fator di-
ficulta a vontade de buscar novos conhecimentos, como comprar livros, fazer cursos, manter-se atualizado, 
e etc. pois, o profissional não ver retorno ao seu esforço em se qualificar (SANDRI, s/d). 

ALIENAÇÃO DO TRABALHO COMO COMPONENTE DA PRECARIZAÇÃO

Em relação à saúde geral, o estilo de vida é um dos fatores que caracterizam o estado de saúde do sujei-
to. Nahas (2006), conceitua o “estilo de vida” como: um conjunto de ações realizadas cotidianamente que 
reflete na vida das pessoas. São hábitos e ações conscientes que estão associados à percepção pessoal da 
qualidade de vida do sujeito. Os fatores que compõem o estilo de vida de uma pessoa podem mudar caso 
o sujeito conscientemente atribuir valor em algum comportamento que deva fazer parte ou ser excluído 
da sua rotina. Desta forma a alimentação, o uso de bebidas alcoólicas, tabaco, a prática de atividade física, 
trabalho, e todos os fatores que compõe a rotina de uma pessoa, são o seu estilo de vida. 

Nessa perspectiva, as psicólogas Canova e Porto (2010), concluíram que os professores que praticam 
alguma atividade física regularmente tendem a ser menos estressados em relação aos sedentários. A partir 
das considerações da autora, entendemos que as práticas corporais são elementos que podem contribuir 
consideravelmente para a saúde do professor, mas não o único.

De acordo Furtado (2007), as práticas corporais atualmente são vendidas e incentivadas pelo mercado 
com promessas de um corpo esteticamente dentro dos padrões de beleza e por uma boa qualidade de vida. 
Este discurso, por sua vez, gera grandes lucros a empresas que vendem mercadorias e serviços para a área 
do fitness, o que pode ser notado através do crescente número de academias no Brasil. 

A professora de Educação Física Yara Maria de Carvalho, em sua obra: “O mito da Atividade Física e 
Saúde” (1995), relaciona a atividade física no mundo capitalista como uma mercadoria, que leva as pessoas 
a consumirem diversos produtos na área do fitness, para alcançar os padrões de beleza impostos pela so-
ciedade da época, utilizando-se do discurso da promoção de saúde. A autora problematiza ainda o fato de 
a atividade física não ser acessível a todas as classes sociais, e tem como foco, a burguesia. 

Podemos destacar aqui o conceito marxiano de “alienação do trabalho”: com o surgimento da socieda-
de de classes, o trabalho deixa se ser empreendido para atender as necessidades daqueles que o realizam, e 
passa a ter o intuito de privilegiar as classes dominantes. Desta forma o trabalhador não é capaz de consu-
mir aquilo que produziu, e passa a se sentir estranho a sua produção e não se reconhece mais nela (LEAL 
e SOUZA, 2012).

Seguindo este raciocínio, podemos sugerir que o professor de Educação Física muitas vezes, apesar de 
ser o trabalhador que produz a atividade física enquanto mercadoria, não é capaz de consumi-la por conta 
de rotinas precárias de trabalho como por exemplo cargas horárias extensas (SANDRI, s/d).

Segundo Gawryszewski e Coimbra (2008), as ideologias dominantes da profissão representadas pelo 
seu próprio conselho, trabalham nos preceitos de alienação dos profissionais de educação física (seus pro-
dutores). Para isso cria-se um mundo de falsidade sobre o seu mercado de trabalho através da ideologia de 
empregabilidade, fazendo com que os profissionais acreditem e vendam o fitness como promotor de saúde, 
de forma não problemática a suas próprias condições de trabalho, com o objetivo de manter e elevar suas 
taxas de lucro através da exploração dos seus próprios trabalhadores.

Por último, outra obra que traz importantes contribuições para pensarmos neste assunto é o livro e 
João Paulo S. Medina (2013), com título “A Educação Física cuida do corpo... e ‘mente’”. Nesta Obra o autor 
traz de forma problematizada, a necessidade que temos em fragmentar o homem para tentar explica-lo, 
em: “corpo”, “mente” e “espírito”. Segundo o autor, esta fragmentação do homem em várias partes a ser 
explicadas separadamente o torna incapaz de ser compreendido em sua totalidade. Por tanto, para Medina, 
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a Educação Física deve ser capaz de interferir na Educação integral do sujeito, e não somente ou separada-
mente corpo e mente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensando no conceito de saúde enquanto as “condições de alimentação, habitação, educação, renda, 
meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de 
saúde” (8ª conferência Nacional da saúde. 1986), podemos concluir que este conceito está ligado ao sujeito de 
forma integral, e não somente a saúde do corpo físico. Ao relacioná-lo às contribuições de Medina, sobre o 
tratamento do homem de forma integral, podemos observar que este modelo de atividade física, que cuida 
do corpo para promover saúde vendida pelo mercado, não seria capaz de, sozinho, abarcar todas as necessi-
dades e exigências que o conceito de saúde mais ampliado nos apresenta. Ou seja, podemos concluir que este 
discurso não passa uma estratégia de mercado para vender a atividade física como produto a ser consumido.

Outra reflexão que poderíamos fazer é sobre a concepção de qualidade de vida. Se a qualidade de vida 
de um sujeito depende do que para ele seria considerado importante e prazeroso, ou seja, o que para uma 
pessoa pode ser considerado qualidade de vida para outra talvez não seja. Nesta perspectiva, a atividade fí-
sica presente no estilo de vida das pessoas que não se interessam pela sua pratica, pode não ser considerada 
qualidade de vida para as mesmas.

Por fim, podemos concluir que a profissão do Professor de Educação Física vem apresentando ao lon-
go do tempo, e se acentuando recentemente, condições precárias de trabalho que vêm afetando de forma 
negativa a saúde desses trabalhadores. Além dos problemas enfrentados pela maioria dos demais traba-
lhadores, o professor de Educação Física enfrenta, ainda, problemas específicos da sua área de atuação, 
como as rotinas inconstantes de trabalho, a necessidade de trabalhar em várias instituições diferentes para 
complementar a sua renda, o que faz com que este profissional não tenha uma carga horária fixa e estável, 
e ainda problemas relacionados à própria execução do trabalho, como passar horas em pé, realizando mo-
vimentos repetitivos, carregando peso entre outras funções em que esse profissional sacrifica sua saúde, 
paradoxalmente, em função do discurso midiático de saúde, influenciado pelo mercado de trabalho e pela 
indústria cultural.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo entender os preceitos da Lei de Execução Penal, principalmente em relação à promo-
ção da ressocialização da população encarcerada e sua reinserção no mercado de trabalho. Para tanto, o texto apresenta o perfil 
da referida população e um breve panorama histórico sobre a relação entre a formação do sistema prisional e a categoria trabalho. 
Também analisa a efetividade das ações afirmativas e as políticas públicas para com essas pessoas. A inserção do egresso prisional 
no mercado de trabalho é dita como estratégica para evitar possível reincidência criminal. Entretanto, para além dos paradigmas que 
essa população padece, é necessário analisar a conjuntura atual em relação ao mercado de trabalho brasileiro, que vem apresentan-
do crescente taxa de desemprego com reflexos no alto índice de reincidência do país. 

Palavras-chave: Sistema Prisional, Mercado de Trabalho, Ressocialização. 

INTRODUÇÃO

De acordo com Melossi e Pavarini (1980), desde os modelos das casas de correção, que surgiram no fi-
nal do século XVI na Holanda, a função das instituições de encarceramento era a de adequar o trabalhador 
às exigências do modelo de trabalho que começava a ser imposto por fábricas. Nestas instituições, além 
da privação de liberdade enquanto pena, a pessoa encarcerada também era obrigada a trabalhar. Posterior 
a isso, no começo do século XIX, nos Estados Unidos, partindo de uma necessidade de mão de obra, por 
conta das leis impostas sob a importação de mão de obra escravizada, cria-se um modelo de encarceramen-
to chamado Auburn, que mantinha as pessoas isoladas durante a noite e, ao longo do dia, executavam o 
trabalho coletivo e silencioso.

O trabalho dentro das prisões brasileiras foi inserido nesse mesmo período, com a introdução do ob-
jetivo de reabilitar e reprimir os presos, tendo o cumprimento de pena aliado a atividade laborativa, com 
o ideário de que apenas ela recuperaria o delinquente, adotando o modelo de pena aliados ao sistema 
Auburniano. Segundo Julião (2012), o trabalho nesta forma, não tinha caráter obrigatório, porém dentre as 
sansões aplicadas às pessoas, que cometessem qualquer tipo de infração dentro da instituição, uma delas 
era a de privação do trabalho.

Atualmente, a regulamentação que preconiza o trabalho executado dentro do sistema prisional é a Lei 
de Execução Penal (LEP) - nº 7.210/1984. Nela está explicitado como deve acontecer a jornada de trabalho, 
o valor salarial da pessoa que executa alguma atividade laborativa nas instituições de encarceramento, de 
que forma a pessoa irá receber seu salário etc. É também na LEP que estão regulamentados os direitos de 
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assistência ao encarcerado e ao egresso1 do sistema prisional, sendo legislado a respeito de material, da 
saúde, da assistência jurídica, do processo educacional, social e religioso. Tratando especificamente da con-
dição do egresso, a lei também prevê o direito de orientação e apoio na intenção de reintegrá-los à vida na 
sociedade extramuros e a colaboração possível para sua inserção o mercado de trabalho.

Assim, o presente estudo discute as condições de trabalho postas para as pessoas que são egressas do 
sistema prisional brasileiro, estabelecendo correlações com o mercado de trabalho brasileiro atual e como 
pode ser a sua contribuição, ou não, para que a pessoa egressa consiga um emprego. Pensando, também, em 
quem são as pessoas que estão encarceradas hoje no Brasil, quais as ações afirmativas e regulamentações 
que existem na intenção de proporcionar uma qualificação profissional ao preso e fomentar sua atividade 
laborativa, bem como qual o trabalho executado pela pessoa que acabou de sair de uma instituição peni-
tenciária e de que forma ele se dá. 

PERFIL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO BRASIL 

Segundo o Instituto de Pesquisa de Política Criminal (ICPR) em Birkbeck, Universidade de Londres, a 
população mundial prisional é de 10,4 milhões de pessoas, seja no regime preventivo ou tendo sido conde-
nada e sentenciada. O ICPR recebe e mantém o banco de dados World Prision Brief, que publica as Listas 
de Prisões no mundo. As informações são coletadas a partir dos dados obtidos pela administração nacional 
do país, como órgãos e entidades responsáveis pela administração penitenciária. Nesse sentido, de acordo 
com a décima segunda edição da Lista Mundial da População Prisional, que traz informações do final de 
setembro de 2018, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking dos países de maior população carcerária do 
mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos, com mais de 2,1 milhões de pessoas e da China com 
mais de 1,65 milhão. 

A população carcerária brasileira, segundo dados do Sistema de Informações do Departamento 
Penitenciário Nacional (SISDEPEN), corresponde a 702.0692 pessoas. Esse número refere-se às informa-
ções obtidas pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), no período de janeiro a junho de 2020, 
excluindo-se os (as) presos (as) que não estão sob tutela dos Sistemas Penitenciários e, também, não contém 
os dados das Unidades de Monitoramento Eletrônico. Somando com estes que ficaram de fora da conta-
gem, se tem uma população de 753.966 presos (as), e ao considerar os que estão sob custódia das polícias 
judiciárias, batalhões de polícias e bombeiros militares o número sobe para 759.518 pessoas. 

Na página inicial da plataforma, que passou por modificações, antes de 2014 a 2017 os dados eram 
expostos enquanto relatórios oficiais, divididos em sintéticos e analíticos. Os relatórios apresentavam in-
formações referentes ao sistema penitenciário nacional, e particulares dos estados. Desde dezembro de 
2017, utiliza-se um painel interativo que é uma plataforma online, em que são expostos dados referentes ao 
sistema prisional de forma mais dinâmica; porém, nos moldes atuais, o relatório analítico das informações 
apreendidas nas instituições prisionais não é publicado. 

Os dados que são apresentados, como por exemplo o número total da população em situação de priva-
ção de liberdade do país, diverge em vários locais da plataforma. Em algumas categorias analíticas está ma-
nifestado o porquê desta diferença. A exemplo da página inicial da seção de informações gerais, o número 
total de presos em unidades prisionais do Brasil é diferente e menor do que o real, pois são desconsideradas 
algumas categorias de pessoas encarceradas, como os que estão em monitoramento eletrônico e de 

1 Considera-se aqui egresso, conforme prevê a Lei de Execução Penal, a pessoa que finalizou o cumprimento da sua pena, pelo 
prazo de um ano considerando a data da sua saída da instituição e a pessoa que é liberada condicionalmente, por um período de 
prova (BRASIL, 1984). 

2 Incluindo os 23.563 presos do Patronato Central de Curitiba-PR (sem estrutura física para custódia). 
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instituições que não estão sob tutela dos sistemas penitenciários (polícias judiciárias, batalhões de polícia 
e bombeiros militares). 

Em outro momento, neste mesmo levantamento, as informações são apresentadas, considerando as 
instituições que não estão sob tutela, enquanto “outras prisões”, sendo que desta forma, ainda são pessoas 
estão encarceradas no Brasil, porém, não são consideradas dentre a população prisional total nos dados do 
relatório. Num mesmo levantamento (Jan-Jun 2020), existem, no mínimo, três dados diferentes da popu-
lação prisional total. Desde que se passou a utilizar o painel interativo alguns dados também deixaram de 
ser apresentados, a como exemplo o número total de instituições penitenciárias (em alguns anos) que só 
pode ser encontrado em alguns documentos por vezes disponibilizados. Informações referentes a condição 
financeira das pessoas também não são expostas. 

Pontuadas considerações a respeito do atual sistema brasileiro de levantamento de informações sobre 
a população prisional, pode-se afirmar que população feminina carcerária, segundo o SISDEPEN (jan. a 
jun. 2020), corresponde a 5% ou seja, 36.929 mulheres e a masculina 95%, referente a 711.080 homens. Cabe 
ressaltar que os prejuízos que a privação da liberdade acarreta, respaldam não apenas para as pessoas nessa 
situação, mas também para seu círculo familiar.

Dentre as modalidades de privação de liberdade encontram-se 344.773 presos (as) em regime fechado; 
43.325 em regime aberto; 209.257 em regime provisório; 101.805 em regime semiaberto; 2.696 com medida 
de segurança e, em tratamento ambulatorial, 213 pessoas. Neste levantamento de dados o SISDEPEN con-
siderou a população total de 702.069. 

De acordo com os dados mais recentes (de janeiro a junho de 2020), observa-se que as prisões brasilei-
ras seguem lotadas. O número de pessoas presas excede o total de vagas disponíveis no sistema penitenciá-
rio nacional. São 446.738 vagas para uma população de 702.069, o cenário piora ao se considerar 753.966 
presos (as) ou 759.518 como número total de presos (as). Um déficit assombroso. 

Tabela 1: Relação de pessoas em privação de liberdade no país nos últimos anos

ANO TOTAL DA POPULAÇÃO 
PRISIONAL QTD. INSTITUIÇÕES* NÚMERO DE VAGAS DÉFICIT DE VAGAS

2º Sem. 2014 622.202 1.436 371.884 250.318

2º Sem. 2015 698.618 1.414 371.201 327.417

2º Sem. 2016 722.120 1.481 446.874 275.246

1º Sem. 2017 726.354 1.507 423.242 303.112

2º Sem. 2018 725.332 -- 454.833 270.499

2º Sem. 2019 748.069 1.435 442.349 305.720

1º Sem. 2020 759.518 -- 446.738 312.780

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública Departamento Penitenciário Nacional- DEPEN/ Elaborado pelas autoras.

* As informações do DEPEN consideraram as unidades prisionais que concluíram o preenchimento do formulário online. 

O deficit de vagas no sistema prisional brasileiro impressiona. Percebe-se que a ocorrência de superlota-
ção se mantém presente e crescente nos anos mais recentes. O número de pessoas que saíram das institui-
ções prisionais no último semestre é de 515.270 e, o de entrada de entradas 437.307. Mesmo que o número 
de entrada seja inferior ao da saída, não é o suficiente para reduzir a superlotação carcerária. 

Dados sobre a cor da pele revelam que a população penitenciária é composta, majoritariamente, por 
pessoas que se autodeclaram não brancas. O SISDEPEN obteve informações de 599.932 pessoas encarce-
radas do total de 753.966. Dentre esses, corresponde a população feminina 29.534 presas e da população 
masculina 570.398 presos. Entre os homens, 301.621 se autodeclaram pardos e 96.195 pretos, os que se 
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declaram brancos correspondem a 195.085, amarelos 5.864 e, indígenas 1.167. Entre as mulheres, o número 
correspondente às que se autodeclaram pardas é de 15.696 presas, e 4.221 se autodeclaram pretas. Em rela-
ção a pele branca tem-se 9.304, amarela 239 e indígena 74. 

Sobre pessoas não brancas serem majoritariamente presentes na população prisional, é importante des-
tacar que,

Isso não significa que pessoas negras cometam mais crimes. Seria simplista fazer essa relação. 
O que esse dado explicita é um processo de criminalização que recai sobre determinados grupos 
étnico-raciais. (BORGES, 2020, p.15)

O racismo estrutural3 na sociedade brasileira produz e legitima a marginalização de pessoas negras, 
e faz com que essas sejam privadas do acesso a postos e/ ou cargos importantes de representação social, 
contribuindo para a manutenção do status quo e para a continuação da relação de poder estabelecida pela 
branquitude. Cabe ressaltar que o lugar ocupado pelos vários segmentos étnicos na sociedade brasileira é 
historicamente justificado pelas disparidades sociais produzidas segundo classe social, gênero e raça e pelo 
contexto político e econômico. 

Em relação à faixa etária das 753.966 pessoas presas no país, observa-se abaixo a prevalência de jovens 
entre 18 a 29 anos, que correspondem a 41,9%, totalizando 315.969 de jovens do total da população prisional 
brasileira. Há ainda, 103.975 presos (as) que não se tem informações referentes à faixa etária. 

Tabela 2. População Prisional por Faixa Etária 

FAIXA ETÁRIA QTDE. PORCENTAGEM

18 a 24 anos 159.971 21,22%

25 a 29 anos 155.998 20.69%

30 a 34 anos 125.899 16.7%

35 a 45 anos 145.387 19.28%

46 a 60 anos 53.247 7,06%)

Mais de 60 anos 9.489 1.26%)

Sem informações 103.975 13.79%

TOTAL 753.966 100%

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública Departamento Penitenciário Nacional- DEPEN/ Elaborado pelas autoras.

Mais do que estatísticas, esses números evidenciam questões urgentes: estamos prendendo nos-
sos jovens, quando deveríamos garantir e impulsionar uma agenda de direitos. Estamos aplicando 
a prisão como política, em vez de garantir acesso a educação, emprego e renda. As prisões são as 
máscaras contemporâneas não apenas porque pouco ou nada falamos sobre elas, mas principal-
mente porque não questionamos seu papel na sociedade. Não se trata de um dispositivo eficaz 
nem sequer para os que insistem em sua defesa. As prisões são as máscaras contemporâneas 
porque o sistema continua marginalizando, excluindo, silenciando e mantendo cativos uma maio-
ria de pessoas que, em verdade, têm suas vidas marcadas por negação de direitos. Estamos fazen-
do das prisões uma política pública. Esse é o problema. (BORGES, 2020, p.17)

3 O racismo engloba manifestações de ordem estrutural (das estruturas sociais e políticas); institucional (transcendendo o viés 
ideológico, sendo institucionalizado pelos sistemas de justiça criminal, mercado de trabalho, por exemplo); e cotidiano (mani-
festo em discurso, comportamento, na construção de um “outro” perigoso e expondo sujeitos cotidianamente). (BORGES, 2020, 
p.12-13)
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O levantamento de dados do SISDEPEN, do período de julho a dezembro de 20194, revelou que o grau 
de escolaridade da população privada de liberdade é extremamente baixo, 85.697 presos (as) têm até o 
ensino fundamental completo e destes apenas 69.892 possuem o Ensino Médio completo e 20.023 são anal-
fabetos. O número de presos (as) que não possuem o Ensino Fundamental completo assusta. São 327.789 
pessoas sem acesso a educação básica. Considera-se uma estratégia no combate a criminalidade, o acesso e 
a permanência de jovens brasileiros nas escolas, e para isso é necessário investimento na educação nacional, 
o que, aparentemente, não é prioridade do atual governo do país. 

Outra possível estratégia é o investimento em programas referentes ao trabalho para que possa, de fato, 
proporcionar à reinserção desses sujeitos à sociedade. Para que isso ocorra, além de superar o paradigma 
social existente em relação a esta população, é necessário que durante todo o período em que a pessoa esteja 
cumprindo sua pena, lhe seja proporcionado qualificação profissional. Nesse sentido, espera-se que ao se 
tornar egresso do sistema prisional possa ser inserido ao mercado de trabalho, possibilitando prover seu 
sustento e o de sua família. 

ESTIGMATIZAÇÃO DO EGRESSO E SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

A formação do sistema prisional tal como ele é atualmente teve início, principalmente, a partir do sécu-
lo XIX, com a aproximação do cárcere aos modelos fabris, que estavam em plena expansão e modernização 
na época. O trabalho, que desde meados do século XVI era tido como um dos objetos centrais desse sistema 
e, como forma de punição da pessoa em situação de privação de liberdade, mantém-se atualmente como 
foco nessa instituição, prevalecendo a ideia de que apenas por meio do trabalho a pessoa conseguirá sua 
verdadeira reinserção social, a tal ponto que, segundo Julião (2012), até 2011, a remissão de pena das pessoas 
encarceradas no Brasil era tida apenas por meio do trabalho por elas executado. Posteriormente, passou a 
ser considerada a redução dos dias previstos na pena, também pelas atividades educativas realizadas, como 
por exemplo leituras e frequência às aulas.

Negando o ócio, o trabalho no sistema penitenciário se caracteriza como a adição do castigo à 
produção de bens e serviços. Já que o trabalho pressupõe produção, nada mais favorável para os 
agentes operadores da justiça do que utilizar o trabalho como instrumento de reinserção social, 
visto que estarão diretamente dando oportunidade a indivíduos improdutivos (delinquentes) de se 
tornarem produtivos (JULIÃO, 2011, p.205).

Pensando na reinserção social da pessoa, que esteve anos encarcerada, considerando que o tempo 
médio de encarceramento previsto em julgamento para a população prisional brasileira é de 4 a 8 anos 
(SISDEPEN, 2019), faz-se necessário a existência de políticas e ações afirmativas que visem a auxiliar nesse 
processo. E considerando, assim como já exposto, que dentre estas políticas, o trabalho é fator fundamental 
para auxiliar no processo, fazendo-se necessário pensar que tipo de trabalho essas pessoas, que voltam para 
a sociedade extramuros, estão tendo acesso e sob quais condições.

Tendo em conta que o trabalho proposto dentro do sistema prisional, como atividade pensada com o 
objetivo de retirar do ócio a pessoa que está encarcerada, muitas vezes associado ao esforço físico e, en-
quanto atividades que não efetivamente acrescentam qualificação profissional à pessoa que a executa, leva 
a considerar que essa forma não contribui com a contratação do egresso.

Para pensar na garantia de um emprego para a pessoa que saiu das instituições penitenciárias, faz-se 
necessário entender o contexto trabalhista brasileiro atual, pois é nessa estrutura que as pessoas serão 
reinseridas. Sendo a exploração do trabalho um dos pilares de sustentação do capitalismo, mesmo com 
a modernização fabril que vem acontecendo desde as décadas de 1970 e 1980, e o avanço tecnológico que 

4 Neste período, segundo o SISDEPEN, a população carcerária brasileira era de 748.069 pessoas privadas de liberdade. 
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acontece dentro das indústrias, a total substituição do que é trabalho vivo por trabalho morto não é possível 
dentro desse modo de produção, assim como apresenta Antunes (2009), é a exploração da força de trabalho 
que gera valor e riqueza social, as máquinas possuem a função de potencializar esta produção de mais valor. 
Mas, é notório que houve diminuição dos trabalhadores nas fábricas. 

Em decorrência desta redução de trabalhadores fabris, ocorreu um aumento da sua alocação no setor de 
serviços, atuando nas mais diversas divisões. Em ambos os setores, passou-se a requerer um novo modelo 
de funcionário, sendo mais flexibilizado, passando a exercer várias funções, muitas vezes de outros cargos, 
mantendo-se com um mesmo valor salarial, ou seja, há um aumento da exploração, que não é diretamente 
proporcional a remuneração recebida. Para além disso, mais recentemente aparece o que Antunes apre-
senta como “uma das principais invenções “modernas” (2020, p.28), que são os trabalhadores uberizados. 

Dentro desta categoria, se enquadram diversas relações empregatícias, desde os trabalhadores que são 
contratados enquanto pessoas jurídicas, ou seja, apenas como prestadores de serviços, sem nenhum vín-
culo empregatício com a empresa, estando como microempreendedor individual, sem nenhum direito tra-
balhista garantido. Também há os trabalhadores de aplicativos, que possuem modelo de trabalho parcial, 
ganhando apenas quando chamados por empresas e/ou pessoas, e parte proporcional do que ganham por 
corrida, por exemplo os motoristas de aplicativos.

Em pleno século XXI, com algoritmos, inteligência artificial, internet das coisas, big data, Indústria 
4.0, 5G e tudo mais que temos deste arsenal informacional, enquanto as burguesias proprietárias 
e seus altos gestores acumulam enormidades incalculáveis de dinheiro e riqueza, há centenas de 
milhões que exercem modalidades de trabalho típicas de uma era de servidão (ANTUNES, 2020, 
p.28, grifos do autor). 

A classe trabalhadora, em sua maioria, encontra-se fragmentada, exercendo trabalhos parciais, flexibi-
lizados, temporários, sem vínculo empregatício, ou seja, informais, terceirizados e grande parte sem a ga-
rantia dos direitos conquistados com a Consolidação das Leis do Trabalho (considerando que no primeiro 
trimestre de 2020, segundo o IBGE, o Brasil apresentava taxa de 12,6% de pessoas desempregadas). É neste 
contexto trabalhista, que a pessoa egressa do sistema prisional tem que tentar se inserir, levando a refletir 
que se uma pessoa que possui “ficha limpa”, ou seja, nunca foi condenada por nenhum crime e/ou não pos-
sui nenhum processo em andamento, já encontra dificuldade de garantir um emprego, considerando o alto 
e cresce índice de desemprego no Brasil, quais serão as chances da pessoa que já foi privada de liberdade? 

Buscando estudar informações sobre os egressos do sistema prisional brasileiro, primeiramente foi 
considerado o relatório consolidado do sistema de informações do departamento penitenciário nacional 
(SISDEPEN) com dados referentes a julho-dezembro de 2019. Porém, neste a única categoria que tratava 
sobre a questão do tema era o número de estabelecimentos destinados a prestar assistência aos albergados 
e aos egressos, e este ainda é nulo, ou seja, não existe nenhum estabelecimento a nível estadual ou federal, 
que tenha como função prestar assistência ao egresso do sistema prisional brasileiro. Neste relatório e tam-
pouco nos demais, são apresentados quaisquer dados em relação à população egressa. 

Considerando as alternativas para inserção do egresso no mercado de trabalho, segundo Barbalho e 
Barros (2010), em entrevista realizada pelas autoras com uma pessoa que tinha recém-saído do sistema 
prisional, o entrevistado salienta a dificuldade em conseguir qualquer emprego que seja de carteira assina-
da, ou seja, com a garantia dos direitos trabalhistas. Apresentando que pelo fato da pessoa ter “passagem 
na justiça” nos lugares em que procurava emprego diziam não ter confiança para contratá-lo, cerceando a 
pessoa de trabalhar com garantia de direitos e colocando como única alternativa o trabalho informal.

As autoras ainda apresentam, enquanto trabalho exercido neste caso analisado, a venda de doces perto 
de casa e o trabalho temporário em empresas de conhecidos. O entrevistado diz que exercia função de ca-
tador de papelão, como alternativa para obtenção de renda, alegando os baixos valores recebidos por este 
trabalho. Porém, tal exercício o possibilitava de comprar coisas para comer. Informou também que, quando 
abordado pela polícia, o fato de exercer essa atividade lhe garantia certo tipo de reconhecimento e a com-
provação de não estar realizando nenhum ato ilegal.
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Toledo, Kemp e Machado (2014), também apresentam relatos de pessoas egressas do sistema prisional, 
salientando a dificuldade de contratação. A exigência de um atestado de antecedentes criminais, ou seja, 
sem nenhuma passagem pela polícia, dificulta e estigmatiza5 essa população, que passa a ser vista como não 
possível de se ter confiança, e com isso não conseguir um acesso a empregos formais, tendo que se submeter 
a uma lógica de empregos informais e parciais, que não dão garantia de renda.

O preconceito sobre essas pessoas prova a descrença da própria sociedade do papel ressocializador que 
deveria ser exercido pelo sistema prisional, pois um dos objetivos dessas instituições é o de “proporcionar 
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado” (BRASIL, 1984). Porém, nota-
-se que a inserção das pessoas encarceradas de volta na sociedade não é realizada de maneira efetiva, visto 
que, pelo fato de terem sido encarcerados não conseguem emprego, rompem vínculos familiares e, muitas 
vezes, são considerados enquanto indivíduos dessocializados, que “tenham se socializado em um conjunto 
de valores ilegais (do mundo do crime)” (JULIÃO, 2012, p.64), e por isso não conseguem se adaptar em uma 
sociedade que cumpre leis e não comete atos ilegais.

Em ambas as pesquisas analisadas (TOLEDO; KEMP; MACHADO, 2014 e BARBALHO; BARROS, 
2010) as pessoas entrevistadas relacionam a dificuldade de obtenção de emprego e renda com a reincidência 
no crime, ou seja, voltar a cometer delitos e a ser preso após transitar em julgado, novamente. De acordo 
com o relatório do Conselho Nacional de Justiça, disponibilizado no ano de 2019, 42% das pessoas que fo-
ram encarceradas no ano de 2015, retornaram ao sistema prisional até 2019, podendo considerar então que, 
este é o índice de reincidência prisional do Brasil. 

Pensando a respeito do índice de desemprego no país, e que esta taxa é maior dentre a população ne-
gra, sendo de 9% para pessoas brancas, 12,5% para pardos e 13,5% para negros (IBGE, 2020), quando se 
correlaciona esses dados com o perfil da população prisional, observa-se que além do caráter do racismo 
estrutural, que já dificulta o acesso a empregos para essas pessoas, o estigma da prisão vem para agravar 
ainda mais a situação.

Desta forma, faz-se necessário refletir sobre as políticas públicas que existem com a função de garantir 
o direito das pessoas egressas de instituições carcerárias a acessar empregos e fontes de renda, como por 
exemplo o previsto na Lei de Execução Penal, e nas ações afirmativas que possuem tais propósito.

POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES AFIRMATIVAS DE RESSOCIALIZAÇÃO

A inclusão social é entendida como o ato de reintegrar na sociedade aqueles que por variadas razões se 
encontram frente a um contexto de condições vulneráveis e mínima qualidade de vida, como é o caso de 
egressos do sistema prisional, que ganhou maior repercussão a partir dos anos 1990. A dignidade da pessoa 
humana se destaca como princípio e é um tema atualmente discutido e enfatiza o valor e a relevância do 
ser humano enquanto pessoa. 

É um princípio garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, inciso III, que assegura 
o Brasil como um Estado Democrático de Direito e, sendo assim, tem como fundamentos, dentre eles a 
dignidade da pessoa humana. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 1º, consta 
que: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 
consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”.

Para compreender o sistema penal brasileiro na atualidade e, a trajetória de egressos no pós-cumpri-
mento da pena, é necessário analisar aspectos importantes do contexto sócio histórico do sistema punitivo 
no que tange a questões econômicas e políticas no contexto da realidade brasileira, bem como na efetivação 
desta garantia da universalidade do fundamento de dignidade humana. 

5 Se refere a sinais visuais que os gregos deixavam no corpo de alguém em sinal de que havia algo de extraordinário ou mau em 
relação ao status moral da pessoa que o portava (BARBALHO e BARROS, 2010 apud GOFFMAN, 1980).
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 O Direito Penal brasileiro fundamenta-se em três legislações: O Código Penal, o Código de 
Processo Penal e a Lei de Execução Penal que estabelece regras mínimas para o tratamento de sentenciados, 
sendo um dos seus fundamentos “a oferta de meios pelos quais os apenados e os submetidos às medidas de 
segurança venham a ter participação construtiva na comunhão social” (MADEIRA, apud Exposições de 
Motivos, Lei de Execuções Penais, n.13). Todavia, quando comparando a LEP com a estrutura do sistema 
prisional, nota-se o quão distante as legislações formuladas estão da realidade penitenciária e social.

A assistência ao egresso constitui o apoio e a orientação para reintegrá-lo à vida em liberdade e a colabo-
ração pelo serviço de assistência social para obtenção de trabalho. Estes serviços são implementados pelos 
programas de apoio aos egressos criados no Brasil a partir do ano de 1990, que ocorreu em conformidade 
com a Campanha da Fraternidade desenvolvida em 1997, cujo lema era “A Fraternidade e os Encarcerados”, 
além da liberação por parte do Ministério da Justiça nos anos 2000 de financiamentos públicos para proje-
tos de redução de violência.

Entretanto, muitos dos programas criados para os egressos não são efetivamente desenvolvidos pe-
los entes federativos, seja pela quantidade de presos ou pelo caráter neoliberal de incentivo a criação de 
Organizações Não Governamentais (ONGs), transferindo responsabilidades do Estado – principalmen-
te no âmbito de políticas sociais – para a iniciativa privada e sociedade civil. Segundo o pensamento de 
Madeira (2008, p.148) percebe-se que estes programas visam:

A reinserção social de egressos, calcados no trabalho, na escolarização e na profissionalização 
como forma de retorno à sociedade. Esses programas focalizam egressos, visando à redução 
dos índices de reincidência, e têm uma certa efetividade, embora restrita, haja vista a pequena 
população abrangida, e as dificuldades de colocação no mercado de trabalho para esta parcela 
populacional.

 Na legislação brasileira, o cumprimento de pena restritiva de liberdade tem como objetivo à reinserção 
do preso à sociedade, que deve ter acesso aos meios para sua reeducação e assim viabilizar a sua ressocia-
lização e readaptação no convívio social. A Lei de Execução Penal, apresenta no Art. 10º, que é dever do 
Estado a assistência ao preso e ao internado, e esta como objetivo a prevenção do crime e a orientação do 
mesmo a retornar à convivência em sociedade (BRASIL, 1984). 

Destaca-se que é papel do Estado desenvolver políticas destinadas à inclusão social de presos e egres-
sos, desenvolvendo seus potenciais como indivíduos, cidadãos e profissionais. Para que os mesmos tenham 
reintegração e voltem ao convívio social, incluem-se ações voltadas a um maior nível de escolaridade e as-
sistência aos detentos, egressos e internados, assim como, a profissionalização e integração dos mesmos no 
mercado de trabalho e na geração de renda. Afirma Santos (2010), para que a pena realmente alcance o seu 
objetivo de ressocializar o apenado com o objetivo de que este não volte a delinquir – a mesma precisa ser 
desenvolvida em caráter humanístico. Para Bitencourt (2001, p. 139) “o objetivo da ressocialização é esperar 
do delinquente o respeito e a aceitação de tais normas com a finalidade de evitar a prática de novos delitos”. 

A realização de uma atividade por parte de um indivíduo estigmatizado pela sociedade, considerando 
seu status de egresso do sistema prisional, deve propiciar ao mesmo a sua valorização enquanto ser humano 
e a concretização de sua dignidade. Somado a isso, tal atividade deve permitir que a pessoa encarcerada, 
ainda em cumprimento da sua pena, preparar-se para sua vida futura na sociedade extramuros, como ci-
dadão capaz de cumprir as normas da sociedade (CABRAL; SILVA, 2010).

Goulart (1993) questiona o fato da sociedade brasileira e o Estado ainda estarem em desalinho em se 
tratando de como são direcionadas as demandas sociais, os serviços e a oferta de políticas percebidas pelos 
usuários. Procurar sincronizar essa relação, através do reconhecimento das suas ações, o entendimento de 
seus objetivos, bem como no engajamento coletivo é o grande desafio das políticas implantadas no contexto 
atual. Desta forma, salienta-se a necessidade de combinar as atividades executadas dentro das instituições 
prisionais referidas como de qualificação profissional, com uma efetiva obtenção de qualificação por parte 
da pessoa encarcerada, para que a mesma consiga meios de realizar sua subsistência. 
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Para Teixeira (2002), as políticas públicas são definidas como diretrizes de ação, princípios norteadores 
do poder público que orientam a relação entre Estado e sociedade. Inclusive a omissão pode ser considerada 
uma manifestação política, pois, reflete as intenções daqueles que ocupam os cargos possuidores de deter-
minada autoridade. Pensando em relação ao dado exposto anteriormente da inexistência de instituições 
que prestam assistência ao egresso, pode-se perceber uma ausência do Estado no cumprimento do que está 
previsto em lei.

De acordo com Leal (2007) garantir a dignidade humana, além de protegê-la através do ordenamento 
jurídico, é proteger os trabalhadores, assegurando aos mesmos a integridade física, saúde, alimentação, 
honra, direito a vida e preservação da sua intimidade. Para Cafruni et al. (2009) o trabalho é quem facilita 
o acesso ao cumprimento dos valores constitucionais, pois, o mesmo é considerado meio de obtenção da 
dignidade humana, condição essa que é inalienável e irrenunciável. Quando não acontece impossibilita o 
sustento das famílias, diminuindo, assim, a sua qualidade de vida. 

Considerando-se o que foi abordado até aqui, verifica-se que a pessoa egressa do sistema penitenciá-
rio expressa dois importantes condicionantes: vulnerabilidade penal e vulnerabilidade social, as quais se 
somam e se multiplicam para estabelecer um difícil retorno ao convívio social. Neste sentido, a reinserção 
não pode ser vista simplesmente como um processo de adaptação social, mas sim como possibilidade de 
modificação dos papéis atribuídos pelo estereótipo seletivo (ZAFFARONI, 1997).

Trata-se de compreender, então, a produção das vulnerabilidades não como decorrentes de condições 
individuais, mas engendradas no conjunto de violações de direitos individuais e econômicos, sociais e cul-
turais. As situações vivenciadas pela pessoa egressa da prisão são, portanto, entendidas como expressões da 
questão social, exigindo, por conseguinte, a intervenção do Estado para seu enfrentamento; especialmente 
no campo de violações dos direitos sociais, há a necessidade de sua ação, por meio de políticas sociais. 

A partir do momento que esses egressos não são ressocializados, se pode encontrar um agravamen-
to nas políticas de segurança pública, por conta da correlação do não obter trabalho com a reinserção 
destas pessoas no sistema prisional. Essa é, portanto, não somente questão de Direitos Humanos desses 
indivíduos no que se diz respeito a conquistar novamente sua dignidade, mas também, uma questão de 
Segurança Pública, a qual reflete na qualidade de vida de toda a sociedade.

O Conselho Nacional de Justiça vem tentando, através de projetos, repensar a execução penal, incen-
tivando a reinserção do egresso prisional na sociedade, mas até então sem êxito. Existe também a Política 
Nacional de Trabalho no Âmbito do Sistema Prisional (PNAT), prevista na Lei 9.450/2018, que possui 
como objetivo permitir que presos e pessoas egressas do sistema prisional tenham a oportunidade de 
voltar ao mercado de trabalho e ter uma renda própria, por meio de ações de qualificação profissional e 
parceria com empresas privadas para garantia de vagas de trabalho. 

Porém, com o incentivo a empresas e órgãos governamentais à contratação de mão de obra de pessoas 
encarceradas ou egressas, os negócios se beneficiam de uma força de trabalho vulnerável para baratear os 
seus custos de produção e consequentemente aumentar o lucro obtido, pagando valores menores do que 
está previsto em lei, ou seja, remunerando de forma irregular, ou ainda, em casos mais graves, não pagando 
o trabalho destas pessoas. E como desenvolvem atividades de “responsabilidade fiscal” ainda conseguem 
isenção de impostos pagos ao governo. E as ações de qualificação profissional propostas, quando aconte-
cem se mostram fragmentadas e alienantes. 

As ações repressoras do crime, como maior policiamento e melhoria do sistema carcerário não são 
efetivas, assim como apresenta Wacquant (2012) a intensificação de programas de segurança pública se 
mostra apenas como punição dos pobres e não como ação ressocializadora. É necessário tomar medidas de 
ações afirmativas no sentido de oferecer aos egressos chances paritárias ou equivalentes as que os demais 
da população detêm para se conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Por conta da discrimina-
ção, preconceito social ou medo na sociedade, o egresso acaba se tornando o mais desprivilegiado, o mais 
vulnerável dos vulneráveis, no sentido de readquirir seu posto de trabalho. 
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CONCLUSÃO

À vista disso, salienta-se as falhas da atual plataforma que está sendo utilizada pelo governo federal 
desde 2017, para apresentar os dados que tratam do sistema prisional brasileiro, que mostra números dife-
rentes, quando se trata de uma mesma categoria analítica, e também deixou de expor informações, que são 
de extrema relevância para estudos e entendimento das prisões brasileiras. Tais fatos induz a questionar a 
veracidade dos dados, bem como a intenção do governo ao ocultar informações em alguns momentos do 
relatório e, em outros, apresentá-las parcialmente. 

Quando considerados os dados expostos, nos leva a entender quem são estas pessoas que atualmente 
estão encarceradas no Brasil, sendo elas em sua maioria homens, jovens com idade entre 18 e 29 anos, auto-
declarados negros ou pardos, e que o maior índice quanto aos delitos cometidos é de crimes não violentos, 
ou seja, crimes contra o patrimônio (roubo ou furto). 

Pensando mais especificamente na faixa etária, são pessoas enquadradas na faixa etária economica-
mente ativa da sociedade, com condições físicas para o trabalho, mas refletindo a atual situação do mer-
cado de trabalho, com empregos precarizados, terceirizados, informais, já proporciona dificuldades de 
acesso a fontes de renda para pessoas que não possuem denúncia ou condenação e não têm antecedentes 
criminais. Bem como, considerando por exemplo o alto índice de desemprego da população brasileira an-
teriormente comentado, acredita-se que a situação se agrava ainda mais para uma pessoa que já esteve en-
carcerada e volta a conviver na sociedade extramuros, sofrendo diversos tipos de preconceitos, que marcam 
e entravam, ainda mais, sua vida pós prisão. Por isso, salienta-se a necessidade da existência de políticas 
que propiciem uma qualificação profissional para as pessoas no período em que estiverem em situação de 
privação de liberdade, para que quando terminem o cumprimento de suas penas, isso possa vir a facilitar 
um acesso a emprego e renda, entendendo ser ainda insuficiente a obtenção de qualificação. 

A efetivação das políticas públicas de inclusão social no mercado de trabalho de detentos e egressos do 
sistema prisional só ocorrerá quando os governantes trabalharem junto à sociedade civil, às empresas para 
acolherem esses trabalhadores, livres de preconceitos. Em contrapartida, os mesmos precisam sentir que o 
Estado vem atuando, e de fato cumprindo seu papel, desempenhando as ações que realmente são capazes 
de ressocializar de forma humana, as pessoas vivem ou viveram encarceradas e com seus direitos constitu-
cionais sendo desrespeitados. A dignidade humana deve ser preservada e respeitada.

Constata-se também, que os atos discriminatórios sofridos pelos detentos e egressos decorrem do ce-
ticismo das autoridades no trato do assunto, colocando em questionamento sua própria competência en-
quanto legislador e executor dos princípios legais constituídos. Provavelmente, o descrédito em relação 
às autoridades e suas políticas públicas corroboram na estigmatização dos egressos, muito mais do que a 
desconfiança da sociedade no ser humano, que já cumpriu seu débito com a comunidade, tendo seu cercea-
mento físico da liberdade. 
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Resumo: A Universidade Estadual de Goiás (UEG) desde a sua fundação em 1999, sempre enfrentou vários problemas relacionados 
à infraestrutura, políticas de assistência estudantil, precarização do trabalho docente e dificuldades de acesso à internet. As causas 
destes problemas estruturais podem ser explicados pela falta de investimentos governamentais e também nas constantes interven-
ções populistas e eleitoreiras de governos sobre a gestão da universidade. O estado de Goiás, apesar de ter sido um dos primeiros 
estados a decretar as regras de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil, vem enfrentando atualmente 
graves problemas com relação ao aumento de contágios e de mortes na sua população. Com o início da pandemia em 2020, tais pro-
blemas já existentes na UEG se agravaram e também as dificuldades enfrentadas por toda a comunidade universitária foram poten-
cializadas no que tange aos aspectos relacionados à introdução do ensino remoto sem uma infraestrutura adequada e sem o diálogo 
com os professores, alunos e funcionários. As consequências destas ações na UEG, no atual contexto da pandemia, têm provocado a 
exclusão digital e a intensificação do trabalho docente, além de uma alta evasão estudantil e o aumento exacerbado da precarização 
do trabalho na UEG.

Palavras-chave: Pandemia. Precarização do Trabalho. UEG

A UEG E UM POUCO DE SUA HISTÓRIA

Para se compreender os últimos acontecimentos na UEG durante o atual período de pandemia do vírus 
Sars-Cov-2, e sobre o exponencial processo de exclusão digital de alunos nos vários campi da universidade 
espalhados por diferentes cidades do estado de Goiás, faz-se necessário antes entender o seu processo his-
tórico de surgimento durante o final da década de 1990 e também sobre a sua dinâmica de funcionamento 
sempre correlacionada aos interesses patrimonialistas e político-partidários que envolvem a universidade 
e a classe política goiana.

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) surge no ano de 1999 durante o primeiro mandato do go-
verno de Marconi Perillo (PSDB) em Goiás (1999-2002), através da Lei Estadual 13.456 de 16 de abril de 
1999, com a fusão da antiga UNIANA de Anápolis, com mais 28 faculdades isoladas e localizadas em 
distintas regiões de Goiás. Porém, destas 28 Instituições de Ensino Superior (IES), apenas 13 existiam de 
fato, as demais existiam apenas no papel (CARVALHO 2013). Durante todos os períodos de sua existência, 
a UEG sempre conviveu com gestões de governos neoliberais, inclusive como a do próprio governo atual 
de Ronaldo Caiado (DEM), marcado pela continuidade das políticas de gestão essencialmente autoritárias 
e clientelistas, que transformam a universidade em instrumento de barganha política com os variados gru-
pos políticos de todas as regiões do estado.

Ainda no ano de sua criação, em 1999, no governo de Marconi Perillo, houve várias tentativas para 
privatização da universidade, com propostas de pagamento de mensalidades aos estudantes da UEG, sob o 
pretexto de promover novas formas de custeio para a instituição. Tal proposta de privatização da UEG foi 
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sugerida pelo próprio governador em exercício, porém, foi logo rechaçada e combatida pela própria comu-
nidade universitária. (CARVALHO, 2013).

A UEG nasce com uma proposta de interiorização do ensino superior em Goiás, na forma multicampi 
e abarcando todas as regiões do estado. Durante as duas primeiras décadas deste século, a UEG sofreu um 
vertiginoso e anômalo processo de expansão a fim de atender apenas as demandas e aos interesses políti-
co-eleitorais dos governos estaduais, crescimento este que não seguiu nenhuma diretriz ou planejamento 
educacional que de fato contemplasse as verdadeiras demandas locais e os reais interesses para a formação 
de conhecimento e produção de saberes nas várias regiões do estado de Goiás. O seu crescimento vertigi-
noso e a expansão anômala seguia uma lógica que atendia de forma pragmática e populista às demandas 
politico-eleitorais de governadores e políticos locais, de forma a contemplar apenas aos interesses de suas 
bases eleitorais, não atendendo estudos e planejamentos técnicos sobre as reais e importantes necessidades 
da população goiana, no que tange a oferta e abertura de novos cursos ou campi nas cidades do interior de 
Goiás. A UEG passa então de 13 campi, que existiam desde a sua inauguração em 1999, para o número de 
44 campi no ano de 2018. Esse abrupto aumento de mais de 300%, foi realizado em menos de duas décadas, 
caracterizando uma expansão anômala e descontrolada, pois o seu orçamento nunca acompanhou essa 
mesma proporção de crescimento, permanecendo sempre com investimentos de apenas 2% da arrecadação 
estadual, porém, esse pequeno percentual nunca era repassado integralmente à UEG.

Seguindo sempre essa lógica clientelista e populista de crescimento, sem aumento proporcional de no-
vos recursos e de investimentos, e sem planejamentos e estudos adequados, os novos campi são inaugura-
dos sem estruturas mínimas de funcionamento, ou seja, sem bibliotecas, sem salas de informática, sem in-
ternet, sem restaurantes universitários e sem professores efetivos. A maioria dos funcionários e professores 
eram contratados pela universidade via processos seletivos simplificados, chegando a números absurdos 
como em 2010, onde a maioria dos funcionários técnicos administrativos possuíam contratos temporários 
e mais da metade dos docentes também possuíam contratos temporários, caracterizando uma total preca-
rização do trabalho na universidade.

Durante o ano de 2012, já no terceiro mandato do governo de Marconi Perillo (2011-2014), a UEG sofre 
um processo de intervenção, com a imposição de um interventor na reitoria nomeado pelo próprio gover-
nador. Além da intervenção na reitoria, ainda em 2012 o governador também impõe um novo estatuto para 
a universidade, que foi aceito e chancelado pelo Conselho Universitário sem diálogo ou participação da 
comunidade, constituindo-se assim em um estatuto imposto de forma unilateral e autoritária pelo governo. 
Neste estatuto é inserido pela primeira vez na história da universidade a chamada “lista tríplice”, que outor-
ga ao governador o direito de escolha dos cargos de diretores de campi e também de reitor, a partir da indi-
cação de uma lista com três nomes de candidatos. Essas ações intervencionistas constantes demonstram a 
falta de autonomia da universidade e a postura patrimonialista dos gestores e políticos sobre a instituição.

A precarização e o sucateamento da UEG chegaram a níveis tão alarmantes que no ano seguinte, em 
2013, vários cursos foram paralisados por falta de condições de funcionamento, seja por falta de professores, 
por falta de laboratórios ou mesmo por falta de estruturas mínimas como insumos ou equipamentos de 
ensino. A falta de concurso público, a falta de plano de carreira docente e ausência total de políticas de 
assistência estudantil (como a inexistência de restaurante universitário, moradia estudantil e também a 
escassez total de bolsas estudantis) fez surgir em abril de 2013 a maior greve da história da UEG, que durou 
89 dias. A situação caótica da universidade levou à deflagração espontânea de uma greve constituída de 
forma auto-organizada, independente e conduzida pela ação direta por professores, alunos e funcionários 
da universidade, sem a participação de partidos ou de sindicatos. Com o final da greve e o atendimento de 
todas as reivindicações da pauta de lutas, vieram a partir de então novos concursos públicos para docentes 
e técnicos administrativos, a construção do primeiro restaurante universitário da UEG, reformas de campi, 
aprovação do novo plano de carreira docente, a criação de bolsas permanências, bolsas de extensão e bolsas 
de pesquisa para os estudantes. A greve demonstrou que o único caminho para a melhoria das condições 
de trabalho e o aumento da qualidade de ensino na UEG era através da mobilização e da luta coletiva de 
professores, estudantes e de funcionários.
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Já em 2014, a chamada reforma universitária da UEG, muda radicalmente (para pior) os currículos de 
todos os cursos (currículo 2015/2), e mais uma vez sem a participação da comunidade universitária nos 
debates ou na construção das novas diretrizes curriculares. O resultado foi a criação de um novo currículo 
pautado nos princípios do chamado “currículo mínimo”, dentro de paradigmas tecnicistas, com conteúdos 
aligeirados, fragmentados e contemplando apenas uma formação pragmática voltada meramente a aten-
der o instável e volátil mercado do sub-emprego e do desemprego. As decisões da universidade sempre fo-
ram mantidas centralizadas e sem nenhuma relação dialógica com a comunidade universitária, realçando 
as relações hierarquizadas, burocratizadas e verticais dentro da UEG.

No ano de 2019, o médico e senador Ronaldo Caiado (DEM), assume através de eleições, o governo 
do estado de Goiás, e segue também a mesma lógica e os mesmos princípios de seus antecessores para 
com a gestão e administração da UEG, com ideais populistas e eleitoreiras. Ainda no primeiro ano de seu 
governo, Ronaldo Caiado destitui o Conselho Universitário e também substitui o reitor que possuía liga-
ção política com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), colocando em seu lugar novos interventores na 
reitoria em Anápolis. E neste mesmo ano, o governador Ronaldo Caiado impõe a chamada reestruturação 
organizacional da universidade e mais uma promove mudanças estruturais na organização da UEG e sem 
a participação da comunidade universitária, promovendo a demissão de mais de mil professores e funcio-
nários em regime de contratos temporários e sem a contra partida de realização de novos concursos públi-
cos, gerando aumento da precarização do trabalho e um maior sucateamento da UEG. Essa nova reforma 
administrativa e organizacional da universidade realizada em 2019, com a extinção de campi, criação de 
institutos e unidades universitárias, teve a intenção de intensificar a centralização e a burocratização das 
relações dentro da universidade, no intuito de aumentar o controle das decisões por parte do governo sobre 
as questões internas da universidade.

Vemos assim que a Universidade Estadual de Goiás, desde as suas origens, vem sendo utilizada pelos 
gestores e governos como instrumento político-eleitoral durante as duas décadas de sua existência, prio-
rizando ações clientelistas e os caprichos populistas de governantes, ficando sempre em segundo plano 
temas fundamentais como ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil, plano de carreira docente, 
investimentos em tecnologias e em infraestrutura. Estes temas importantes são colocados em pauta pelo 
governo apenas durante as mobilizações e greves promovidas por estudantes, professores e funcionários 
da instituição.

Mas, com a chegada da pandemia do novo coronavírus em 2020, os problemas estruturais da UEG 
já citados anteriormente, e que sempre foram procrastinados pelos governos estaduais que se sucederam, 
como, por exemplo, a falta de investimentos na universidade, a ausência de infraestrutura de laboratórios 
e prédios e a carência de assistência estudantil, problemas estes que estão sendo potencializados no atual 
contexto caótico da pandemia, acarretando maior precarização e intensificação do trabalho, adoecimento 
docente, aumento da evasão estudantil e a multiplicação da exclusão digital na universidade.

A UEG E A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS: O AUMENTO 
DA PRECARIZAÇÃO E DA EXCLUSÃO DIGITAL

A destruição acelerada da natureza em um mundo globalizado, a intensificação da precarização do 
trabalho e da vida humana pelo sistema capitalista, serviram de estopim para o surgimento descontrolado 
da pandemia do vírus denominado Sars-Cov-2.

A mercantilização dos serviços básicos de saúde e a total ausência de assistência médica aos trabalha-
dores, comprovam o total descompromisso e desinteresse do Estado pela saúde dos mais pobres e necessi-
tados, culminando com a promoção do genocídio de milhões de trabalhadores e trabalhadoras pobres em 
todo o mundo durante a pandemia, ratificando apenas que neste modelo atual de sociedade, pautado na 
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exploração insaciável do homem pelo homem e pela exploração da natureza, o lucro do capital sempre está 
acima das vidas humanas. 

A pandemia do novo coronavírus não somente descortina as desigualdades, as misérias e a super-ex-
ploração dos trabalhadores em todo o mundo, assim como também as potencializam. As flexibilizações 
das leis trabalhistas, as reduções salariais, o desemprego, o trabalho remoto e o ensino à distância foram 
potencializados durante a pandemia do Sars-Cov-2 e em consequência temos o aumento das desigualdades 
sociais, da miséria, da exclusão social, da discriminação e da precarização do trabalho e da vida humana.

O vírus Sars-Cov-2 não é um vírus chinês, como relatam falsas mensagens replicadas continuamente 
nas redes sociais, é na verdade um vírus pertencente à natureza e assim como todos os demais vírus, são 
fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas e da vida na Terra. Os efeitos nefastos da pandemia são 
consequências do modo de produção capitalista e de sua super-exploração do homem e da natureza. A 
causa principal das milhões de mortes pela pandemia em todo o planeta está na total ausência de acesso 
e de assistência médica de qualidade à maioria dos trabalhadores em todos os países da Terra e à falta de 
políticas públicas eficazes de prevenção e de mitigação de contágios, sejam em países ricos ou pobres, no 
entanto, para estes últimos mais pobres, as consequências desta falta de assistência à saúde são muito mais 
graves e catastróficas.

Durante quase duas décadas de existência da UEG, observa-se que pouca coisa mudou desde as suas 
origens. As relações continuam ainda mais hierarquizadas, verticalizadas e autoritárias, onde professores, 
alunos e funcionários não participam ou sequer são plenamente ouvidos pela administração central para 
a tomada de decisões importantes. Entra governo e sai governo, continuam ainda as práticas clientelistas 
e patrimonialistas de seus gestores. Faltam investimentos e também maior democratização do ensino su-
perior. E os estudantes da UEG, que já possuíam uma precária e insuficiente assistência estudantil antes 
mesmo da pandemia, sem moradia estudantil, sem salas de informática, bibliotecas defasadas e muitos 
campi sem internet, com o advento do sistema emergencial de aulas remotas por tecnologias virtuais du-
rante a pandemia, se transformaram nas maiores vítimas deste vergonhoso processo de exclusão digital. O 
novo coronavírus, além de escancarar e desmascarar essa triste realidade de sucateamento e precarização 
do ensino que já existia na UEG desde a sua fundação, passa agora a potencializar as desigualdades e as 
mazelas existentes dentro da própria universidade, tornando a UEG mais sucateada e mais excludente do 
que no período anterior à pandemia.

Em 2020, com o surgimento da pandemia do vírus Sars-Cov-2, o governo do Estado de Goiás passa a 
ser o segundo ente da federação a decretar as regras de isolamento social da população e com a suspensão 
total das aulas presenciais ainda no mês de março, permitindo a oferta dos conteúdos e disciplinas no 
formato do chamado Ensino à Distância (EaD). A UEG foi a única Instituição de Ensino Superior pública 
em Goiás a dar continuidade às aulas de forma remota durante os primeiros meses de isolamento social e 
a não paralisar totalmente as atividades de ensino, e com isso não oferecendo tempo hábil para adaptação, 
preparação e capacitação dos alunos e professores frente à nova realidade de ensino virtual no contexto de 
pandemia. A Portaria n. 560-2020 emitida pelo novo reitor interventor no dia 16 de março de 2020, suspen-
deu por apenas 15 dias todas as atividades de aulas presenciais na universidade (UEG, 2020). A partir de 
então, inicia-se, dentro de um curtíssimo intervalo de tempo, um grande conflito e debate na comunidade 
universitária da UEG sobre as formas de continuidade das atividades do primeiro semestre de 2020 e de 
como seriam construídas e realizadas as propostas didático-metodológicas emergenciais e sem aulas pre-
senciais. A reitoria começa então a pressionar professores, alunos e funcionários a aderirem à modalidade 
de ensino à distância (EaD) como necessária ao contexto da pandemia. Porém, mais uma vez, alunos, pro-
fessores e funcionários não são ouvidos ou consultados sobre as formas de continuidade das aulas na forma 
remota ou sobre os novos cronogramas das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Também não foram 
ouvidos sobre quais seriam os pressupostos, as tecnologias viáveis e os princípios metodológicos para as 
atividades que poderiam ser mantidas e ministradas remotamente durante a pandemia. E já no dia 25 de 
março a reitoria passa a implementar de forma unilateral e autoritária o chamado “Plano Emergencial de 
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Ensino e Aprendizagem - PEEA” através da instrução normativa 80-2020, que impõe o ensino à distância 
como regra e modelo a ser seguido e adotado por toda a universidade (UEG, 2020b).

Houve manifestações contrárias à imposição pragmática e autoritária do EaD na universidade pela 
reitoria. Muitos professores, alunos e funcionários se manifestaram contrários às decisões unilaterais da 
reitoria. Alguns cursos paralisaram as atividades, porém, a maioria dos campi aderiram à nova proposta de 
implementação do EaD na universidade, mesmo não tendo as condições mínimas necessárias de infraes-
trutura adequada. O grande embate não era contra a necessidade de continuidade das aulas na forma não 
presencial, mas sim a maneira pela qual a reitoria e o governo impuseram de forma abrupta a escolha do 
EaD sem diálogo e também sem nenhuma contrapartida por parte do governo no que se referia ao acesso 
e financiamento de computadores e internet para alunos e também para os professores mais necessitados.

Na verdade, o que se assistiu a partir de então, foi uma total e nefasta exclusão digital experimentada 
por alunos e também por professores da universidade, na falta de acesso à internet e sem a oferta de ne-
nhuma capacitação ou formação para se ambientarem a estas novas e complexas tecnologias e plataformas 
digitais. Estudantes da UEG relataram que não possuíam internet em suas residências, muitos foram e 
ainda estão sendo obrigados a assistirem as aulas através de celulares smartphones, e centenas de outros 
abandonaram os cursos ou trancaram as matrículas. Vários professores utilizam grupos em aplicativos de 
whatsapp para envio de conteúdos de aulas aos seus alunos. Além de não haver tempo para a adaptação e de 
capacitação para o novo formato de aulas mediadas por tecnologias virtuais, não houve a disponibilidade 
por parte da universidade do acesso aos equipamentos e tecnologias necessárias para o efetivo aprendizado 
e acompanhamento das atividades em EaD aos estudantes. 

Analisando a partir da realidade dos cursos de História da UEG, constatamos que os 11 cursos 
oferecidos pela Universidade estão todos localizados em cidades do interior do estado. Embora 
muitas dessas cidades sejam consideradas polos urbanos nas regiões em que está inserida, a 
maioria dos alunos que os campus ou unidades recebem não residem nas cidades polos, mas em 
regiões circunvizinhas com acentuada características rurais ou mesmo em comunidades rurais, 
o que torna o acesso à internet ainda mais precário, sem falar do aporte econômico necessário, 
que nem todos os alunos dispõem, para o acesso a equipamentos e sinal de internet de qualidade. 
(CANTANHEIDE, 2020, p.91)

Não se pode esquecer tão pouco que o contexto em que se discute a exclusão digital é o contexto de uma 
pandemia causada por um vírus altamente letal, que tem levado a morte milhares de pessoas no país e no 
mundo todo, e que é capaz de provocar abalos familiares e transtornos psíquicos e emocionais em alunos, 
professores e funcionários. Somando a toda essa exclusão que a implantação pragmática e irresponsável 
do Ensino à Distância na UEG tem provocado dentro da comunidade universitária, também podemos 
acrescentar a essa tragédia o desemprego e a queda de renda entre os familiares dos estudantes, funcioná-
rios e professores durante a atual pandemia, sendo capazes de provocar ainda mais transtornos, estresse e 
dificuldades materiais e emocionais.

O que estamos assistindo atualmente na UEG, em meio à pandemia do novo coronavírus, é um total 
aniquilamento dos propósitos e sentidos de uma universidade pública, com aumento exponencial da pre-
carização e da exclusão digital de estudantes e de professores, que fazem aumentar ainda mais as injustiças 
sociais e os abismos já existentes no meio acadêmico. Existe uma obstinação dos gestores da universidade 
apenas na manutenção e funcionamento da instituição com a reprodução de conteúdos, disciplinas e de 
aulas, ainda que sem nenhuma qualidade ou adesão de alunos, no sentido apenas de garantir um falsa nor-
malidade (“Novo Normal”) em um ano eleitoral no país, e utilizando mais uma vez a universidade como 
instrumento de barganha política e propaganda eleitoral. 

Vemos assim que a UEG continua sendo como sempre foi no decorrer destas duas décadas de sua exis-
tência, uma instituição totalmente burocratizada, hierarquizada, verticalizada e anti-democrática, onde os 
sujeitos que a integram, professores, alunos e funcionários, nunca são ouvidos pelos gestores, tendo suas 
vozes sempre silenciadas pela burocracia institucional. Os desmandos e os caprichos de políticos e gestores, 
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a transformam numa instituição incapaz de realizar a sua verdadeira função na democratização e a uni-
versalização do saber, se prestando apenas a formar mão de obra barata para o mercado do subemprego e 
do desemprego e a servir de capital político aos governos de plantão. E a pandemia do novo coronavírus 
tem servido para escancarar todas essas tragédias e desigualdades dentro da própria universidade, além de 
aumentar exponencialmente todas essas injustiças, potencializa também a própria exclusão de estudantes 
e professores pobres dentro da universidade, desvirtuando e aniquilando todos os sentidos e os valores 
daquilo que deveria ser uma verdadeira universidade pública.

CONCLUSÃO

Vemos que a pandemia do novo coronavírus não somente tem sido capaz de escancarar as mazelas 
e injustiças já existentes na Universidade Estadual de Goiás, mas também tem potencializado de forma 
exponencial as dificuldades de acesso ao saber entre alunos e professores mais carentes pertencentes à ins-
tituição. O advento da pandemia e a completa ausência de políticas públicas de financiamento e de acesso 
às tecnologias virtuais estão a promover a maior exclusão de alunos e professores em toda história da UEG, 
seja na forma da exclusão digital, sem o fornecimento adequado e de qualidade de acesso à internet, seja 
também a exclusão promovida pela ausência de políticas de assistência estudantil de qualidade. A total falta 
de recursos e de investimentos na UEG, ao longo de toda a sua existência, vem somente a aprofundar ainda 
mais o abismo da exclusão e da injustiça social dentro da universidade nestes tempos nefastos e sombrios 
de pandemia.
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(...) O capital não se importa com a duração da vida da força de trabalho. O que lhe interessa é única 
e exclusivamente o máximo de força de trabalho que pode ser posta em movimento numa jornada 
de trabalho (MARX, 2013, pp. 337-338).

Resumo: Este artigo tem como escopo analisar os impactos da pandemia da COVID-19 nas condições de trabalho dos entregadores 
via plataforma digital. Responsáveis pela circulação, eles desempenham um serviço essencial para a população brasileira, ao contri-
buírem para a implementação e a manutenção do isolamento social no contexto da pandemia. Pesquisas realizadas apontam para 
longos tempos de trabalho, associado à queda da remuneração desses trabalhadores. Em relação às medidas de proteção, os traba-
lhadores as vêm tomando e as custeando por conta própria, por exemplo, equipamentos de proteção individual como as máscaras 
e o álcool em gel. Enquanto as medidas adotadas pelas empresas concentram-se na prestação de orientações e um script de como 
proceder com a entrega no contexto pandêmico. 

Palavras-chave: Plataforma, Trabalho, Pandemia, “Viração”. 

INTRODUÇÃO

Em uma quinta-feira - se é quinta-feira depois que o tempo parou - do portão de casa em Campinas -SP, 
avisto o vizinho da frente recebendo um delivery de pipoca gourmet. Aceno para ele e peço para conversar 
com o motoboy. Tom2 atravessa a rua até mim. Mantemos certa distância, seguindo as recomendações das 
normas de saúde. Conversamos através do portão. Fronteira visível entre nós. Há outra fronteira invisível: en-
tre alguém que pode gozar do privilégio ao isolamento domiciliar e aquele que precisa trabalhar fora de casa. 

Enquanto o consumidor se mantém em isolamento em bairros de classe média de Campinas, eles estão 
por toda parte. Com mochilas térmicas nas costas, celular entre a mão e o guidão e pés no pedal, entrega-
dores de aplicativos cortam ruas semivazias como se a pandemia do novo coronavírus não existisse.

Mas ela existe e, no caso desse trabalho, pode-se até mesmo afirmar que contribui para o aprofunda-
mento da precariedade, afetando esses trabalhadores em seus direitos fundamentais. Dessa forma, este 

1 Este artigo é uma versão atualizada e aprofundada do ensaio “Delivery viral: entre a virtualidade do pedido e a concretude da 
entrega”, originalmente publicado no livro “Covid-19 e Sociedade: Ensaios sobre a experiência social da pandemia”. CASTRO, B 
(org). Editora IFCH, 2020. Aqui aprofundo a gamificação na pandemia e apresento a ideia de plataformização da viração.

2 Nome fictício inspirado em um dos soldados do filme “1917”. Com as linhas telefônicas de campo cortadas, Tom Blake e 
Schofield são obrigados a entregar em mãos uma mensagem ao 2.º Batalhão do Regimento de Devonshire, cancelando o ataque 
planejado, que pode custar a vida de 1600 homens. Schofield e Blake atravessam a terra de ninguém e alcançam as trincheiras 
alemãs originais, agora abandonadas, que contém fios de armadilhas, disparadas por um rato.

mailto:v192482@dac.unicamp.br
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artigo tem como escopo uma breve análise dos impactos da pandemia nas condições de trabalho de entre-
gadores das principais plataformas digitais, como iFood3, UberEats4, Rappi5 e Loggi6.

As atividades de trabalho organizadas via plataformas digitais invisibiliza as condições de trabalho de 
entregadores. Eles não têm vínculos empregatícios e são despojados de grande parcela de direitos trabalhis-
tas e sociais. A pandemia deu visibilidade a essa precariedade. 

Ela também visibilizou a centralidade desse trabalho, que não se restringe apenas à entrega de comida, 
em maior evidência no atual contexto. São os motoboys e ciclistas que garantem a circulação no mundo 
das coisas reais, com burocracias reais, em um momento no qual as pessoas estão em circulação restrita. 
Em meio a pandemia meu avô morreu. Ontem, o Cartório de Registro de Pessoas ofereceu o serviço de um 
motoboy para trazer o papel timbrado, carimbado e rubricado: certidão de óbito. “-Senhora, por causa do 
Covid disponibilizamos esse serviço, para o cliente não se expor ao vírus”. Entre a virtualidade do pedido e a 
concretude da entrega está a centralidade e precariedade desse trabalho.

ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHADORES 
E SUAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS

É possível compreender o trabalho plataformizado como um ecossistema envolvendo um conjunto de 
actantes, ou seja, atores humanos e não humanos, empresas, plataformas, usuários/consumidores, Estado, 
algoritmo, programas de rastreamento, banco de dados, entre outros dispositivos. De acordo com Nick 
Srnicek (2017) as plataformas “são infraestruturas digitais que possibilitam a interação entre dois ou mais 
grupos”. Relacionamos os agentes sociais em questão, com destaque à classe trabalhadora.

Três, das principais plataformas de entregas do Brasil – iFood, Rappi e Loggi – concentravam cerca de 
172 mil entregadores até 20197. Todas refutam ter vínculos empregatícios com os trabalhadores, argumen-
tam apenas fornecer a tecnologia do serviço de intermediação entre cliente, loja e entregadores. Contratam 
com a mensagem: “Você não trabalha para gente, você trabalha com a gente”8. Se valendo de táticas9, que 
logram fazer o entregador se identificar mais facilmente como autônomo, se distanciando da ideia de em-
pregado subordinado (CASTRO, Viviane Vidigal, 2020). 

Vender a ideia de independência e autonomia dos trabalhadores é uma estratégia para se distanciar das 
obrigações, riscos e encargos que teriam que assumir caso admitissem o que se vê na prática: que controlam 
toda a relação laboral criando uma relação de poder na qual os entregadores são o lado mais frágil. Negam, 
dessa forma, a necessidade histórica (econômica, social e fisiológica) de proteger o ser humano que, para 
sobreviver na sociedade do capital, precisa “vender” sua força de trabalho (MAIOR; SEVERO, 2017).

3 O iFood é uma empresa brasileira fundada em 2011, atuante no ramo de entrega de comida pela internet. 
4 Serviço de entrega de comida que é disponibilizado em algumas cidades selecionadas pela empresa Uber. Os usuários têm uma 

lista com uma série de restaurantes locais que fazem parte do programa, e a comida é entregue por um motorista tradicional da 
Uber ou por motoboys cadastrados na plataforma Uber apenas para essa específica função. 

5 A Rappi é uma startup de entrega sob demanda sediada na Colômbia e operando na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, 
Peru e Uruguai. 

6 Empresa brasileira que faz entregas expressas com uma rede de motociclistas.
7 Informação disponível em: https://outraspalavras.net/outrasmidias/assim-os-apps-de-entrega-lucram-com-o-covid-19/. 

Acesso em 25 de maio de 2020. 
8 No filme “Sorry we missed you”, de Ken Loach, o personagem Ricky (Kris Hitchen), é um trabalhador cansado de trabalhar para 

outros. Com a intenção de ganhar um dinheiro extra, quitar suas dívidas e comprar uma casa própria, tenta uma vaga de entre-
gador em uma empresa. Ao contratá-lo nos dizeres originais: “you don’t work for us, you work with us”. 

9 Essas táticas podem ser encontradas na pesquisa de: LEME, Ana Carolina Reis Paes. Da máquina à nuvem: caminhos para o 
acesso à justiça pela via de direitos dos motoristas da Uber. – 2018. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Minas 
Gerais, Faculdade de Direito. 

https://outraspalavras.net/outrasmidias/assim-os-apps-de-entrega-lucram-com-o-covid-19/
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A disputa acerca da qualificação jurídica desses trabalhadores10, de certo, é anterior à pandemia. A 
qualificação difundida em nosso ordenamento - trabalhador autônomo11, no entanto, tem seus efeitos apro-
fundados pela crise. Não há uma definição legal sobre o que seria o trabalhador autônomo, cabendo à dou-
trina trabalhista conceituá-lo. A relação de trabalho autônoma, conforme esclarece Cassar (2014, p. 276), 
“trata-se de relação onde o trabalhador exerce ofício ou profissão com habitualidade, por sua conta e risco 
próprio”. Segundo Vilhena autônomo é “o trabalhador que desenvolve sua atividade com organização pró-
pria, iniciativa e discricionariedade, além da escolha do lugar, do modo, do tempo e da forma de execução” 
(VILHENA, 2005, p. 532). 

Tem-se que a relação de trabalho é gênero, e a relação de empregado e de autônomo são espécies de 
relação de trabalho. É a relação de emprego e não a de trabalho, protegida pela CLT com todos seus di-
reitos: a)Registro em CTPS; b) Ao salário mínimo; c) Jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 
44 horas semanais; d) Seguro contra acidentes de trabalho; e) Irredutibilidade do salário; f) horas-extras 
– com no mínimo 50% de acréscimo sobre o valor da hora normal; g)Adicional noturno – equivalente 20% 
do valor da hora normal; h) Décimo terceiro salário; i) Repouso semanal remunerado, preferencialmente 
aos domingos; j) Férias, acrescidas de 1/3 constitucional; k) FGTS equivalente a 8% da remuneração do 
empregado e 40%, se demitido sem justa causa ,l) seguro- desemprego se involuntário, m) adicionais de 
insalubridade, periculosidade e penosidade, n) fornecimento de EPIs12. 

Sendo um trabalhador autônomo e sem todos esses direitos garantidos, a pandemia coloca em evidên-
cia dois pontos que a seguir destacarei: 1) Segurança e saúde do trabalhador, 2) Remuneração. 

Segurança e saúde do trabalhador

Na pré-pandemia, os trabalhadores relatavam medo de serem bloqueados automaticamente se demo-
rassem a retirar o pedido em um restaurante, de uma suspensão por rejeitar pedidos, de serem desliga-
dos da plataforma arbitrariamente e ficar sem trabalho. Um levantamento feito pela Rede de Estudos e 
Monitoramento da Reforma Trabalhista (Remir Trabalho)13 em quatro estados brasileiros, indicou que 
84,5% dos entrevistados relataram, agora, medo de serem contaminados trabalhando nestas condições. O 
que para os pesquisadores, entre outras coisas, evidencia um trabalho realizado sob um forte grau de tensão 
e de ansiedade14. Todavia, para ter uma renda, precisam deixar a sua saúde e segurança em segundo plano. 

A profissão de “motoboy” é classificada pela legislação como de risco15. Quando há vínculo empre-
gatício, a categoria tem direito a piso salarial, seguro de vida, equipamentos de proteção, pagamento da 

10 Há uma discussão acerca da natureza jurídica do vínculo entre os trabalhadores e empresas por intermédio de aplicativos. 
Para essas empresas, os trabalhadores são descritos como “autônomos”, não mantendo nenhum vínculo empregatício, as pla-
taformas se consideram “facilitadoras” no espaço online de trocas entre compradores e vendedores para suprir determinada 
demanda. Outra corrente sustenta que há uma relação de emprego. A relação de emprego necessita cumulativamente dos cinco 
elementos fático-jurídicos para se configurar “…prestação de serviço por pessoa física a outrem, com pessoalidade, não even-
tualidade, onerosidade e sob subordinação” (DELGADO, 2008, p.305). 

11 A despeito de existirem ações na Justiça do Trabalho, que concederam o vínculo empregatício. As Reclamações Trabalhistas de 
procedência de pedido, demonstram ser a minoria, conforme estudos.

12 Ressalvamos que as diversas relações de trabalho garantem alguns desses direitos acima. Todos cumulativamente, no entanto, 
somente o empregado possuí.

13 Relatório Parcial de Pesquisa. ABÍLIO, Ludmila. C.; ALMEIDA, Paula. F.; AMORIM, Henrique; CARDOSO, Ana. C. M.; FONSECA, 
Vanessa. P.; KALIL, Renan. B.; MACHADO, Sidnei. Condições de trabalho em empresas de plataforma digital: os entregadores por 
aplicativo durante a Covid-19. São Paulo: REMIR, 2020. 11 p. A pesquisa feita ouviu 252 pessoas de 26 cidades entre os dias 13 
e 20 de abril por meio de um questionário online.

14 Relatório Parcial de Pesquisa. Op. Cit.
15 A lei pode ser consultada em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12009.htm.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12009.htm
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depreciação da moto e adicional de periculosidade16. Na configuração trabalhista em questão, as empresas 
pagam apenas o seguro de vida – que vale para a COVID-1917.

O ordenamento jurídico brasileiro veda a acumulação dos adicionais de insalubridade e de periculo-
sidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos18, podendo o empregado escolher 
ou um, ou outro19. Os entregadores na pandemia, a despeito de trabalharem em condições insalubres e 
perigosas, por serem considerados autônomos, não recebem adicional salarial de insalubridade e nem de 
periculosidade. Portanto, aos que entregam, nem um, nem outro.

Tom utiliza equipamentos de proteção básicos que comprou na farmácia. Garante não tirar a máscara, 
usar álcool gel e manter os cuidados recomendados pelas organizações de saúde. Mas quem é responsável 
por sua proteção? Quem deveria propor e oferecer condições sanitárias de trabalho para ele? 

A pesquisa feita pela Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista (Remir Trabalho) 
ao questionar os entregadores sobre as medidas preventivas adotadas pelas empresas pesquisadas para a 
diminuição dos riscos de contágio pela COVID-19, 157 entrevistados (62,3%) afirmaram não ter recebido 
nenhum apoio da empresa para diminuir os riscos de contaminação e 95 (37,7%) disseram ter recebido 
insumos de proteção das empresas ou dicas de como realizar o seu trabalho de forma mais segura, em es-
pecial diminuindo o contato com os consumidores do serviço. 

Entre os métodos de prevenção disponibilizados pelas empresas, a opção mais citada pelos entregado-
res foi o recebimento de orientações sobre como realizar o seu trabalho com menor contato com os con-
sumidores dos serviços. A segunda opção com maior número de respostas foi a distribuição de álcool-gel, 
com 49 entregadores (19,4%) afirmando terem recebido este produto20.

Um dos protocolos sugeridos pelas empresas em tempos de pandemia do novo coronavírus gerou po-
lêmica: a chamada “Entrega sem contato”. Alexandre, entregador entrevistado pela reportagem do “O São 
Paulo”, explica essa modalidade de entrega: “A orientação é que você pegue a comida na bag, coloque a en-
trega no chão, na porta do cliente, e espere que ele chegue para depois você ir embora. Não tem cabimento, 
isso! Desde quando o chão é mais limpo que a gente?”21. 

Em relação às medidas preventivas tomadas por conta própria pelos entregadores para diminuir os 
riscos de contaminação pela COVID-19, 244 entrevistados (96,8%) afirmaram adotar alguma forma de 
medida preventiva22. O uso de álcool-gel durante o trabalho é a medida de prevenção mais utilizada pelos 
entregadores para evitar a contaminação (225 respostas - 89,2%), seguida pelo uso de máscaras (182 res-
postas - 72,2%), e pela entrega sem contato direto com os clientes (139 entrevistados - 55,1%). Apenas 10% 
dos entrevistados relataram utilizar apenas um dos métodos de prevenção. 54,6% dos entrevistados afir-
maram utilizar a combinação de dois (25,1%) ou três (29,1%) métodos preventivos, sendo as combinações 

16 CLT, art. 193. § 4o São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. (Incluído pela Lei nº 
12.997, de 2014)

17 A adesão do seguro de vida com cobertura de covid-19 abrange entregadores que tenham cadastro ativo na plataforma, com ida-
de mínima de 18 (dezoito) anos e a idade máxima de 75 (setenta e cinco) anos. Os entregadores devem ter realizado no mínimo, 
1 (uma) entrega entre 01/02/2020 e 31/03/2020 e terem seu cadastro liberado e validado na plataforma até 15/03/2020. A co-
bertura da morte por coronavírus chegará a R$ 20 mil. Informação disponível em: https://www.revistaapolice.com.br/2020/04/
entregadores-do-ifood-contam-com-cobertura-de-covid-19-no-seguro-de-vida/. Acesso em 05 de junho 2020.

18 O art. 193, § 2º, da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e de pe-
riculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos. O TST em IRR - Incidente de Recurso Repetitivo- 
fixou a impossibilidade de cumulação dos adicionais de periculosidade e de insalubridade, ainda que amparados em fatos 
geradores distintos e autônomos.

19 CLT, art. 193. § 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. (Incluído pela Lei 
nº 6.514, de 22.12.1977)

20 Relatório Parcial de Pesquisa. Op. Cit.
21 Informação disponível em: https://osaopaulo.org.br/noticias/brasil/pandemia-gera-impactos-aos-ciclistas-entregadores-de-

-aplicativo/. Acesso em 05 de junho de 2020.
22 Relatório Parcial de Pesquisa. Op. Cit

https://www.revistaapolice.com.br/2020/04/entregadores-do-ifood-contam-com-cobertura-de-covid-19-no-seguro-de-vida/
https://www.revistaapolice.com.br/2020/04/entregadores-do-ifood-contam-com-cobertura-de-covid-19-no-seguro-de-vida/
https://osaopaulo.org.br/noticias/brasil/pandemia-gera-impactos-aos-ciclistas-entregadores-de-aplicativo/
https://osaopaulo.org.br/noticias/brasil/pandemia-gera-impactos-aos-ciclistas-entregadores-de-aplicativo/
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mais comuns o uso de álcool-gel e máscaras (16,7%) e o uso de álcool-gel e máscaras em conjunto com as 
entregas sem contato com os solicitantes (10%)23.

E como atua o Estado? O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) cassou liminar que obri-
gava o aplicativo iFood ao pagamento de ao menos um salário mínimo para os entregadores que estivessem 
no grupo de risco ou tivessem suspeita de contaminação pelo novo coronavírus, entre outras medidas de 
proteção. A decisão24 foi proferida pela desembargadora Dóris Ribeiro Torres Prina.

Segundo a magistrada, não se desconhece as orientações da Organização Mundial de Saúde para o en-
frentamento da pandemia, entretanto, “a situação em análise é singular, vez que, em tese, não estamos dian-
te do empregador definido pelo artigo 2º da CLT. Os colaboradores do iFood podem ou não fazer uso da 
referida ferramenta, de acordo com seus interesses”. E continua: “Os entregadores, na verdade, são usuários 
da plataforma digital, nela se inscrevendo livremente. A hipótese é de atividade econômica compartilhada 
e sua análise exige considerar a evolução das relações comerciais e trabalhistas havidas no tempo, não se 
podendo ficar amarrado a modelos tradicionais, impondo-se garantir a segurança jurídica nas relações”.

A liminar havia sido concedida em face de ação civil pública impetrada pelo Ministério Público do 
Trabalho. Além de garantir assistência financeira aos entregadores em grupo de risco ou suspeita de con-
taminação, a liminar determinava que o aplicativo fornecesse álcool gel aos trabalhadores e providenciasse 
capacetes, uniformes e espaços para a higienização de veículos. A ação teve como base a Nota Técnica nº 1 
da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes Trabalhistas (Conafret), do MPT25. O documento traz 
medidas destinadas à proteção da saúde e da segurança de trabalhadores de aplicativos contra a Covid-19. 

Verificamos portanto, que os trabalhadores plataformizados não tem acesso às proteções jurídicas fun-
damentais que estão previstas na Constituição da República do Brasil (caput do art. 7º, incisos do art.5º e 
art. 6º, todos da CF/88), que independentemente da existência e/ou até mesmo do reconhecimento do vín-
culo de emprego, deveriam ser garantidos aos trabalhadores (ORSINI; LEME, 2020).

Remuneração

Na pesquisa realizada pela Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista (Remir 
Trabalho)26 os entregadores por aplicativos disseram que, apesar de terem trabalhado mais durante a pan-
demia, tiveram uma “redução significativa” da remuneração. A maioria dos entrevistados (60,3%) relatou 
uma queda na sua remuneração, comparando o período atual da pandemia do coronavírus com o momen-
to anterior. Ainda durante a pandemia, houve aumento em 100% dos que auferem menos do que R$260 
por semana e, por outro lado, redução para em torno de 25% os que auferem rendimento maior que R$ 
520,00 semanais. Antes da pandemia, 18,5% dos entrevistados declararam remuneração de até R$ 260,00 
por semana (aproximadamente, R$ 1.040,00 mensais). Durante a pandemia, a parcela de entregadores que 
têm remuneração inferior a R$ 260,00 semanais praticamente dobra, passando a compor 35,7% dos entre-
vistados27. Recebendo, portanto, uma remuneração inferior ao atual salário mínimo no valor de R$ 1.045.

Há de se considerar ainda, que houve uma ampliação da participação de trabalhadores no mercado de 
entrega com a ampliação do desemprego aprofundada pela crise do novo coronavírus28: o iFood, que opera 
em mais de 1 mil cidades em todo o Brasil, recebeu em março 175 mil inscrições de pessoas interessadas 
em atuar como entregadores da plataforma ante 85 mil em fevereiro, contou o vice-presidente financeiro 

23 ibidem
24 Para a decisão na íntegra: Processo: 1000396-28.2020.5.02.0082. 
25 Nota técnica disponível em: https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-conafret-corona-virus-01.pdf. 
26 Relatório Parcial de Pesquisa. Op. Cit.
27 Ibidem. 
28 No 1º Trimestre de 2020, a taxa de desemprego foi de 12,6% com encolhimento recorde de 5,2% de postos de trabalho formal 

(IBGE, 2020).

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-conafret-corona-virus-01.pdf
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e estratégico do iFood, Diego Barreto, em entrevista à Reuters29. Ou seja, além do aumento do número de 
trabalhadores disputando as demandas com aqueles que já se encontravam nesse trabalho, antes de pande-
mia, ainda houve o rebaixamento da sua força de trabalho. Alegam os pesquisadores que a combinação dos 
fatores intensifica o quadro da precariedade por rebaixamento da remuneração (ABILIO, L. C. et al., 2020).

Os trabalhadores recebem remuneração por cada entrega realizada. Trata-se do “salário” por unidade 
de obra. Nesta modalidade o parâmetro é a produção alcançada pelo trabalhador. Embora se trate de remu-
neração de valor variável que está estabelecida no art. 7.º, VII, da Constituição Federal de 1988: “garantia de 
salário nunca inferior ao mínimo para aqueles que percebem remuneração variável”, e de previsão celetista, 
Art. 78 – “Quando o salário for ajustado por empreitada, ou convencionado por tarefa ou peça, será garan-
tida ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior à do salário mínimo por dia normal da região, 
zona ou subzona”, o salário mínimo, para esses trabalhadores não corresponde à realidade. 

A remuneração desses entregadores reedita formas antigas de trabalho. Em “O Capital” pode-se encon-
trar pistas preciosas para entender tanto a dialética do trabalho, quanto a problematização do salário por 
peça: a remuneração do trabalhador depende não de sua jornada, mas de sua produção. No século XIX, 
Marx já assinalava a tendência a uma opacidade ainda maior da relação entre capital e trabalho quando 
mediada pela remuneração por peça.

A passagem da medida do salário por tempo de trabalho para o salário por peça materializa uma 
transferência do controle sobre o tempo e a produtividade do trabalho para o próprio trabalhador. Marx 
explica que ao remunerar não pelo tempo, mas pela quantidade produzida, se favorece um aumento tanto 
da extensão do tempo de trabalho como de sua intensidade: 

[...] Dado o salário por peça, é naturalmente do interesse pessoal do trabalhador aplicar sua força 
de trabalho o mais intensamente possível, o que facilita ao capitalista elevar o grau normal de 
intensidade. Do mesmo modo, é interesse pessoal do trabalhador prolongar a jornada de trabalho, 
pois com isso sobe seu salário diário ou semanal. (MARX, p. 141).

A variação na remuneração é então de inteira responsabilidade do trabalhador, quanto melhor seu 
desempenho e quanto mais trabalhar, maior é a remuneração. Tal desempenho envolve suas capacidades 
e a transferência do controle sobre a produção, ou seja, a colaboração do trabalhador com o aumento da 
produtividade. Essa inversão no controle é vista como liberdade para o trabalhador:

Com salário por tempo prevalece com poucas exceções salário igual para as mesmas funções, en-
quanto com salário por peça, ainda que o preço do tempo de trabalho seja medido por determinado 
quantum de produtos, o salário diário ou semanal, ao contrário, varia com a diferenciação individual 
dos trabalhadores, dos quais um fornece apenas o mínimo do produto num período dado, o outro 
a média e o terceiro mais do que a média. Quanto à receita real aparecem aqui, portanto, grandes 
diferenças conforme a habilidade, força, energia, persistência etc. dos trabalhadores individuais. 
(...) a maior liberdade que o salário por peça oferece à individualidade tende a desenvolver, por um 
lado, a individualidade, e com ela o sentimento de liberdade, a independência e autocontrole dos 
trabalhadores; por outro lado, a concorrência entre eles e de uns contra outros. (Marx, p. 142) 

O trabalhador por aplicativo sabe que recebe por entrega. Quando o pedido chega, no entanto, o entre-
gador só visualiza o quanto vai receber. Ele não sabe, por exemplo, qual foi o valor cobrado do cliente, que 
aparece apenas na nota de compra. Não sabe qual é a porcentagem de cada um: trabalhador, restaurante, 
aplicativo. Ele não sabe dizer exatamente qual é a sua média de rendimento por quantidade de entregas, por 
quilômetro rodado ou por horas trabalhadas. 

A taxa cobrada é calculada pelo próprio aplicativo. As empresas não fornecem a metodologia utili-
zada para a fixação dos valores do serviço, não apontado as variáveis utilizadas e o funcionamento de 

29 Informação disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/01/candidatos-a-entregador-do-ifood-mais-
-que-dobram-apos-coronavirus.htm. Acesso em 25 de maio de 2020.

https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/01/candidatos-a-entregador-do-ifood-mais-que-dobram-apos-coronavirus.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/01/candidatos-a-entregador-do-ifood-mais-que-dobram-apos-coronavirus.htm
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seu algoritmo. Entretanto, é incontroverso que este sistema é determinado unilateralmente pelas empresas 
(CASTRO, Viviane Vidigal, 2020).

O cálculo do lucro líquido da remuneração percebida pelos trabalhadores é realizado pelo descon-
to da taxa feita de forma automática. Ainda, são obrigados a descontar, da parcela sobre o preço que é 
depositado por elas em suas contas correntes, todos os gastos inerentes ao serviço de transporte, como 
combustível, manutenção, seguro, taxas, impostos sobre os veículos e licenciamentos, além dos gastos com 
sua automanutenção, como alimentação, saúde e seguro de vida. O fato de os trabalhadores, na maioria das 
vezes, terem de custear as medidas de proteção acaba por reduzir ainda mais a sua remuneração (ABILIO, 
L. C. et al., 2020).

O iFood argumentou que houve um aumento na “solidariedade dos consumidores” em relação aos 
entregadores, com aumento no pagamento de gorjetas30. A plataforma aumentou os valores das gorjetas, 
pagas integralmente aos entregadores, de 1, 3 e 5 reais para 2, 5 e 10 reais. Houve um crescimento de 218% 
no pagamento de gorjetas em março comparado com fevereiro. Para a Rappi, houve um aumento de 50% 
no percentual de gorjetas pagas, principalmente nos finais de semana31. 

Poder-se-ia pensar que se o trabalho e a gorjeta aumentam, consequentemente aumenta a remuneração 
recebida pelo trabalhador. Mas não é isso o que as reportagens e a pesquisa acima citada demonstram. 
Nessa conta, incerta é a porcentagem atualmente retida pelas empresas e em quanto o valor auferido por 
elas aumentou. Essa é a equação do lucro na virulência. 

Como forma de complementar a queda na remuneração, Tom, o entregador com quem conversei para 
escrever este artigo, solicitou o auxílio emergencial do governo32, sem sucesso. A despeito de ter aprovado 
a lei que regulamenta o auxílio, o presidente Jair Bolsonaro vetou a garantia o pagamento do benefício a 
diversas categorias, entre elas, os motoristas de aplicativos33. 

A PLATAFORMIZAÇÃO DA VIRAÇÃO

As contas a pagar, não pararam no tempo e não se isolaram. As dívidas, que aumentam, fazem com que 
o trabalhador não possa parar, conduzindo por longas jornadas. Circulou na internet, vídeo com a declara-
ção de Paulo Lima “A gente, motoboy, tem se sentido os músicos do Titanic: está vendo o barco afundar e tem 
que continuar tocando a música”34. 

30 A gorjeta constitui-se no valor pago pelos clientes, de maneira espontânea ou por sua inclusão na nota do serviço, e integra a 
remuneração conforme disposto no art. 457, caput, da CLT. Não possui natureza salarial, já que enquadrada pela norma como 
remuneração.

31 Informação disponível em: https://exame.com/negocios/coronavirus-leva-mais-entregadores-e-gorjetas-aos-apps-de-delivery/.
Acesso em 05 de junho de 2020.

32 O auxílio emergencial foi sancionado pelo presidente da república Jair Bolsonaro em 02/04/2020 e disponibilizado para solici-
tação por meio de site, aplicativo ou central telefônica. São beneficiários os trabalhadores/as autônomos/as, informais, MEIs e 
pessoas desempregadas, um benefício de 600 reais por trabalhador/a e 1200 reais para mães solo, previsto por três meses (abril, 
maio e junho).

33 Isso não significa que os trabalhadores dessas categorias não poderão receber o auxílio. Na prática, todos os trabalhadores, 
incluindo os que se enquadram nas categorias vetadas, podem conseguir o auxílio, desde que se enquadre nas seguintes con-
dições: ser maior de 18 anos; Ser trabalhador informal, ou autônomo, ou MEIs (microempreendedor individual), ou estar contri-
buindo de forma individual para a Previdência; Não estar empregado carteira assinada; Não estar recebendo seguro-desempre-
go; Não ser aposentado ou pensionista do INSS; Ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50); Ter 
uma renda familiar mensal total menor que três salários mínimos (R$ 3.135); Não ter tido rendimentos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2018; Ter CPF regular.

34 Vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=rMF3ruk6ivE&feature=emb_logo. 

https://exame.com/negocios/coronavirus-leva-mais-entregadores-e-gorjetas-aos-apps-de-delivery/.Acesso
https://exame.com/negocios/coronavirus-leva-mais-entregadores-e-gorjetas-aos-apps-de-delivery/.Acesso
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=rMF3ruk6ivE&feature=emb_logo
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Entre os músicos do Titanic e os músicos entregadores: músicos que realizam diversos shows em vários 
lugares diferentes para sobreviver. Eles teriam sido a inspiração do termo GIG35, portanto, uma gíria em 
inglês que pode ser entendida como uma tarefa ou um trabalho pontual remunerado. A gíria que mais 
se enquadraria no Brasil seria o famoso “bico” (fazer um bico). E daí para GIG economy36 – definida por 
relações de trabalho que compreende, de um lado, trabalhadores temporários e sem vínculo empregatício 
e, de outro, empresas que contratam para serviços pontuais esses trabalhadores, à margem da legislação 
trabalhista. A Gig Economy ressurgiu com força com as plataformas digitais sob demanda. 

No entendimento da OIT, a gig economy refere-se a “arranjos de trabalho pouco estruturados, media-
dos por plataformas de internet” (OIT, 2018, p. 66). Formam, assim, mercados que conectam, através de 
plataformas, as demandas dos consumidores e fornecedores por meio de trabalhos de curta duração: os 
gigs, ou “bicos” (DONOVAN; BRADLEY; SHIMABUKURO, 2016). No entendimento de Jamie Woodcock: 

é feita mediante classificação errônea, alegando que os trabalhadores na verdade seriam emprei-
teiros autônomos e independentes. Isso torna as empresas mais atraentes para os investidores 
potenciais, pois mantém que os trabalhadores fora dos livros da empresa e permite que a empresa 
transfira o risco da demanda para os trabalhadores, ao invés de arcar com esse risco. Não é inova-
dor, exceto no sentido de encontrar uma nova forma de lucrar com mão de obra e trabalho alheios. 
(WOODCOCK, 2019, p. 18).

Análise de Frank Pasquale (2016) é que os trabalhadores plataformizados, para conseguirem sobrevi-
ver, precisam estar prontos para aceitarem uma tarefa a qualquer momento. O atual “qualquer momento” 
é pandêmico. O trabalho para as plataformas ainda tem a invisibilidade como característica, conforme 
Miriam Cherry, Winifred Poster e Marion Crain, trabalho invisível envolve:

“as atividades que ocorrem no contexto de trabalho remunerado e que trabalhadores executam em 
resposta às demandas (tanto implícitas como explícitas) dos empregadores e que são essenciais 
para a geração de renda, obtenção ou manutenção do trabalho e promoção da carreira, ainda que 
sejam frequentemente negligenciadas, ignoradas e/ou desvalorizadas pelos empregadores, con-
sumidores, trabalhadores e, em última instância, pelo próprio sistema jurídico”37 

A manifestação do trabalho invisível ocorre conforme as peculiaridades de cada atividade. Nesse caso, 
manifesta-se no uso de termos que buscam dissociar as tarefas que as pessoas realizam por meio das plata-
formas da noção de trabalho. As empresas usam denominações, como “parceiro”, que esvaziam o conteúdo 
laboral das atividades. É um dos ardis empresariais que contribui com a apagamento da figura do trabalha-
dor. Antunes38 lembra que “floresce uma forma mascarada de trabalho assalariado que assume a aparên-

35 Segundo Geoff Nunberg: a palavra não tinha nenhum glamour em particular até os anos 1950, quando os hipsters e os beats a 
adaptaram para significar qualquer trabalho que você fizesse para manter corpo e alma juntos enquanto sua vida real estivesse 
em outro lugar. O exemplo mais antigo desse uso da palavra que encontrei é de um artigo de 1952 de Jack Kerouac, falando 
sobre seu trabalho como freio a tempo parcial para a ferrovia do Pacífico Sul em San Jose. Para os descolados, chamar um 
trabalho de gig era uma maneira de dizer que não definia você. Um gig era um compromisso pelo qual você se sentia livre para 
abandonar assim que tivesse US $ 50 no seu bolso. (NUNBERG, 2016).

36 Informação disponível em: https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/26/will-we-get-by-gig-economy/. Acesso 
em: 20 de agosto de 2018.

37 Tradução de: “activities that occur within the context of paid employment that workers perform in response to requirements 
(either implicit or explicit) from employers and that are crucial for workers to generate income, to obtain or retain their jobs, and 
to further their careers, yet are often overlooked, ignored, and/or devalued by employers, consumers, workers, and ultimately the 
legal system itself”. CRAIN, Marion; POSTER, Winifred; CHERRY, Miriam. Introduction: conceptualizing invisible labor. In: CRAIN, 
Marion; POSTER, Winifred; CHERRY, Miriam. (Eds.). Invisible labor: hidden work in the contemporary world. Oakland, California: 
University of California Press, 2016, p. 6.

38 Trabalho uberizado e capitalismo virótico: entrevista com Ricardo Antunes. Digilabour, 2020. Disponível em: https://digilabour.
com.br/2020/06/14/trabalho-uberizado-e-capitalismo-virotico-entrevista-com-ricardo-antunes/>. Acesso em: 20 de out. de 
2020.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/26/will-we-get-by-gig-economy/
https://digilabour.com.br/2020/06/14/trabalho-uberizado-e-capitalismo-virotico-entrevista-com-ricardo-antunes/
https://digilabour.com.br/2020/06/14/trabalho-uberizado-e-capitalismo-virotico-entrevista-com-ricardo-antunes/
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cia de um não-trabalho, que na concretude brasileira tem como exemplo os “empreendedores”, obliterado 
pelo ideário mistificador do “trabalho sem patrão”.

O empreendedorismo, sob o regime da “acumulação flexível”39, representa uma matriz ideológica que 
favorece o fortalecimento e aprofundamento dos valores baseados no mérito e no ganho individual, au-
mentando a informalidade, insegurança, desregulamentação, fragmentação, negação de direitos, e que está 
repercutindo e acentuando a precariedade da vida social.

Nesse sentido, as elaborações da pesquisadora Colbari (2007; 2015) nos fornecem elementos relevantes 
para entender o lugar que a retórica do empreendedorismo assume na dinâmica atual, nos desafiando a 
pensá-la como uma matriz ideológica integrada à nova fase do capitalismo mundial, na qual a figura do 
trabalhador formal celetista vai cedendo lugar para o empreendedor. Na interpretação de Colbari (2007), 
em um contexto que a autora chama de pós-fordista e flexível, o empreendedorismo se configura como 
uma estratégia de combate à crise do assalariamento, a ação empreendedora entra como substituta da 
empregabilidade, criando um estímulo ao auto emprego, dessa forma “o ideal de uma sociedade do traba-
lho vai cedendo espaço para o ideal de uma sociedade moldada segundo o ethos do empreendedorismo” 
(COLBARI, 2007, p. 100). Colbari (2007; 2015) defende o empreendedorismo como conjunto de valores que, 
ao atravessar a esfera do trabalho e da empresa, moldam as ações dos/das sujeitos/as sociais para além da 
dimensão econômica. 

Em um mercado de trabalho que é fundamentalmente heterogêneo e desigual, parece-nos relevante 
o questionamento: o que a defesa do empreendedorismo nos revela? Observa Viana (2011), “vivemos em 
uma época de misturas e ambiguidades, e o modelo econômico também as crias. Com isso, fica mais difícil 
interpretar os fenômenos. O próprio trabalhador já não sabe bem quem é” (VIANA, 2011, p. 29). Ao passo 
que 60% da população brasileira vive do “trabalho sem formas”40. Considera-se conveniente realizar uma 
pergunta de maior alcance: Esses “microempresários” e os trabalhadores clássicos realmente se encontram 
em realidades distintas?

Abilio (2017) entendeu, em um primeiro momento, esse trabalhador como um nano empreendedor, 
“que administra sua própria vida para sobreviver”. Vasta literatura produzida se refere ao crescimento do 
número de microempreendedores que não geram lucro, mas tão somente garantem a própria sobrevivência. 
Pochmann (2008) aponta em pesquisa realizada no ano de 2003, que 31% dos trabalhadores que inicia-
ram um empreendimento o fizeram pela impossibilidade de encontrar um novo emprego. Dessa forma, o 
empreendedorismo foi traduzido em alternativa ao desemprego. A pesquisa de Davis (2006), por sua vez, 
mostra que o empreendedorismo em condições precárias e instáveis se revela como constitutivo da sobre-
vivência. Defende a autora que empreendedorismo está imbricado com a desigualdade (DAVIS, 2006). O 
chamado empreendedorismo desses trabalhadores é caracterizado por Vasapollo (2005) de modo claro: 

As novas figuras do mercado de trabalho, os novos fenômenos do empreendedorismo, cada vez 
mais se configuram em formas ocultas de trabalho assalariado, subordinado, precarizado, instá-
vel, trabalho ‘autônomo’ de última geração, que mascara a dura realidade da redução do ciclo pro-
dutivo. Na verdade, trata-se de uma nova marginalização social e não de um novo empresariado. 
(VASAPOLLO, 2005) (grifos nossos)

Estaríamos diante do “novo proletariado de serviços na era digital” (ANTUNES, 2018, p. 263), em uma 
nova morfologia do trabalho. Ressalta Antunes (2009), em sua obra “Infoproletariado: a degradação real do 
trabalho virtual”, que apesar de o trabalho ser teleguiado virtualmente, a exploração é a mesma. Mudou-se 

39 Conceito de Harvey que caracteriza esse momento do capital mundial pelo “surgimento de setores de produção inteiramente 
novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas 
de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do desen-
volvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas” (HARVEY, 2006, p. 140)

40 Francisco de Oliveira cunhou o “trabalho sem-formas”: “[…] entre o desemprego aberto e o trabalho sem-formas transita 60% da 
força de trabalho brasileira […] É o mesmo mecanismo do trabalho abstrato molecular-digital que extrai valor ao operar sobre 
formas desorganizadas do trabalho.” (OLIVEIRA, 2007, p. 34-35).
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o formato. Os cibertários41 seriam a continuidade do proletariado industrial. O autor faz advertências ao 
empreendedorismo: 

Nesse momento é que ganha corpo a ideia falaciosa, mistificadora, do empreendedor. É uma das 
poucas alternativas que o mundo do trabalho oferece frente à corrosão dos direitos e garantias 
sociais. É isso ou o desemprego completo. É por isso que o empreendedorismo é poderoso ideo-
logicamente, porque é isso ou nada. Ao mesmo tempo, a maioria expressiva dos empreendedores 
vive aos solavancos. (ANTUNES, 2019).

Poderíamos pensar os trabalhadores plataformizados, como nos convida Ludmila Abílio a um ato de 
“viração”, termo trazido à literatura acadêmica na década de 1990 pela professora Maria Filomena Gregori 
(2000) para ao analisar a trajetória de meninos de rua e suas formas de sobrevivência, além de encontrarmos 
na leitura de Vera Telles (2006), para definir a trajetória entre trabalho formal e informal, atividades lícitas 
e ilícitas, empregos, bicos, trabalhos sem forma trabalho que constituem a sobrevivência na periferia, e que 
também está presente em Robert Cabanes e Isabel Georges (2011). “A “viração” faz parte da história do país, 
mas se atualizou” (ABILIO, 2011,p.286). 

Abilio (2017) alega que ao nos defrontarmos com termo gig economy, pode se interpretar que agora a 
viração tem visibilidade social, porque ela ultrapassou as fronteiras dos países “periféricos”, porque chegou 
ao “centro”. Adverte que é difícil se desvencilhar da engrenagem de hierarquização, e das dualidades que 
organizam pensamentos dominantes e obscurecem uma série de relações que em realidade estão no cerne 
do desenvolvimento capitalista.

No trabalho plataformizado, do lado da empresa, a informação, a modernidade e o controle, do lado 
do trabalhador, a “viração”, a informalidade e a precariedade. Trabalho precário é livre, livre de direitos. E 
esses trabalhadores transitam “livremente”. Transitam entre atividades, transitam pelas cidades. Transitam 
com o objetivo de transitar 24 horas por dia 7 dias por semana. Transitam, acreditando ser transitório. 
Estão se virando permanentemente para a sobreviver. Essa é condição humana desses trabalhadores. E já 
percebemos que essa condição, um corpo humano não aguenta. O corpo então virou um atrapalho, um 
apêndice incômodo, que adoece, fica ansioso, deprimido, entra em pânico, entra em burnout. Da ausência 
de medidas e controle, surge a nossa problemática, no sentido de que a não fruição, reiterada, do descanso 
semanal, intervalos, férias, acarreta danos à saúde. Nietzsche (1844-1900), ainda na sua época, já chamava 
a atenção para o fato de que a vida humana finda numa hiperatividade mortal se dela for expulso todo 
elemento contemplativo. Por falta de repouso e direitos trabalhistas, nossa civilização caminha para uma 
nova barbárie42.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: DO APAGAMENTO AO DESAPARECIMENTO

Ainda que sejam fenômenos mundiais – a pandemia e a plataformização do trabalho, sua imbricação 
precisa ser analisada contextualmente, isto é, a partir de elementos econômicos, históricos, institucionais e 
culturais, na singularidade “do que é o Brasil”. 

Um ethos profissional que se desenvolve em um contexto neoliberal de sucateamento da Justiça do 
Trabalho, da corrosão, derrelição, e devastação cabal dos direitos trabalhistas, do eufemismo da flexibiliza-
ção das Leis e do incentivo do Estado ao empreendedorismo individual (CASTRO, Viviane Vidigal, 2020). 
E mais recentemente, do bolsonarismo. 

41 Expressão cunhada por Ursula Huws no livro A Formação do Cibertariado: Trabalho Virtual em um Mundo Real. Campinas: Ed. 
Da UNICAMP, 2018. 

42 Frase original: “Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie” (NIETZSCHE, 2018).
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E na singularidade do que é Brasil: “- Pobre não pega isso não, chefe.”43. Esse pensamento, não se restrin-
ge ao motoboy, é difundido entre os trabalhadores que não podem/têm o direito de ficar doente. 

Já o sentimento de imunidade, é o pensamento do meu vizinho - que mora com seus pais septuagená-
rios -, lá do outro lado da rua, fronteira visível de outra invisível entre nós. Descreveria mais meu vizinho, 
que está vestindo verde e amarelo, recém retornado da manifestação à favor do presidente na Avenida da 
frente de nossas casas, mas Eliane Brum (2019) já o fez: “um tipo de brasileiro que se sentia acuado há bas-
tante tempo. E particularmente nos últimos anos. Uma gama de pessoas – especialmente homens brancos 
heterossexuais – que tiveram a trajetória confrontada por outros sujeitos sociais afirmando direitos e sonhos.” 

Enquanto converso com Tom, meu vizinho come sua pipoca gourmet, olhando-me meio desconfiado. 
O entregador de aplicativo é invisível aos seus olhos. O vírus também. Esses invisíveis -o vírus e o virador- 
circulam. Quem pode e quem deve desaparecer? 

Paulo Lima, motoboy cujo vídeo viralizou na internet, diz que sua música é dos Racionais Mc “O ser 
humano é descartável no Brasil como modess usado ou Bombril”. Nos lembra Mbembe (2020) que “o 
sistema capitalista é baseado na distribuição desigual da oportunidade de viver e morrer. Essa lógica do 
sacrifício sempre esteve no coração do neoliberalismo, que deveríamos chamar de necroliberalismo. Esse 
sistema sempre operou com a ideia de que alguém vale mais do que os outros. Quem não tem valor pode 
ser descartado.” 

No Estado suicidário, por Vladimir Safatle (2020) “séculos de necropolítica deram ao Estado brasileiro 
certas habilidades. Ele sabe que um dos segredos do jogo é fazer desaparecer os corpos. Você retira números 
de circulação, questiona dados, joga mortos por corona vírus em outra rubrica, abre covas em lugares invi-
síveis. Bolsonaro e seus amigos vindos dos porões da ditadura militar sabem como operar com essa lógica. 
Ou seja, a velha arte de gerir o desaparecimento que o Estado brasileiro sabe fazer tão bem.” 

Nas ruas esvaziadas nos tempos próximos, essa multidão não irá desaparecer: trabalhadores circulando 
em motos ou bicicletas munidos de mochilas com as palavras Rappi, iFood, Loggi ou Uber Eats. Já Tom, 
que tenta “salvar a si”, não sei. Na luta contra a precarização se revela importante a organização dos(as) 
trabalhadores(as). Pierre Dardot e Christian Laval pontuam que:

[…] a ação coletiva se tornou mais difícil, porque os indivíduos estão submetidos a um regime de 
concorrência em todos os níveis. As formas de gestão na empresa, o desemprego e a precarieda-
de, a dívida e avaliação, são poderosas alavancas de concorrência interindividual e definem novos 
modos de subjetivação. A polarização entre os que desistem e os que são bem-sucedidos mina a 
solidariedade e a cidadania.” (DARDOT; LAVAL, 2016 p.6)

Seria possível acrescentar às análises dos autores sobre a ausência de um espírito de coletividade na 
classe trabalhadora contemporânea o discurso da empregabilidade, que desloca o eixo da responsabilidade 
pela geração de oportunidades de trabalho da sociedade para o indivíduo, por intermédio da meritocracia. 
Um discurso de corte neoliberal, explicado por Byung-Chul Han da seguinte forma: “Não existe um opo-
nente, um inimigo, que oprime a liberdade diante do qual a resistência era possível. (...)Também a luta de 
classes se torna uma luta interna consigo mesmo: o que fracassa culpa a si mesmo e se envergonha. A pessoa 
questiona-se a si mesma, não a sociedade”44. 

Nesse sentido, no capitalismo de plataforma, dada a forma como esse trabalho é organizado, transfe-
rindo ao trabalhador a gestão e negociação dos direitos trabalhistas, cria-se a ilusão de que o sucesso nesse 
trabalho e a conquista desses direitos depende das habilidades de negociação de cada um e não da proteção 
estatal ou da luta classista.

43 Informação disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/24/sem-banheiro-e-alcool-gel-
-entregadores-de-app-ignoram-corona-por-sustento.htm>. Acesso em 25 de maio de 2020. 

44 HAN, Byung-Chul. Por que hoje a revolução não é possível? El País, 3 out. 2014. Disponível em: https://brasil.elpais.com/bra-
sil/2014/09/22/opinion/1411396771_691913.html. Acesso em: 24 jun. 2019.

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/24/sem-banheiro-e-alcool-gel-entregadores-de-app-ignoram-corona-por-sustento.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/24/sem-banheiro-e-alcool-gel-entregadores-de-app-ignoram-corona-por-sustento.htm
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/22/opinion/1411396771_691913.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/22/opinion/1411396771_691913.html
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 No entanto, “a crise move as peças no tabuleiro da consciência de classe” (HIRATA; KERGOAT,1994). 
No dia 01 de julho de 2020, milhares de entregadores de aplicativo participam da paralisação nacional 
em protesto por direitos trabalhistas, demandando maior garantia de segurança pela empresa e dimi-
nuição da taxa de corrida descontada. Em São Paulo, entregadores se reuniram em frente ao Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT), antes de seguirem para a Paulista. Imagens mostram que os trabalhadores 
conseguiram fechar uma das vias da rua durante a paralisação. As cenas transmitidas em telejornais, 
circulando em redes sociais, são de trabalhadores lutando por seus direitos. O “breque dos aplicativos”, 
como foi nomeado o movimento paredista, durante a pandemia, nos demonstra que está em formação 
uma nova morfologia da resistência. 
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Resumo: Este capítulo tem como objetivo analisar as ações realizadas pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE) - PB no atendimen-
to a jovens que estão buscando emprego, compreendendo que a juventude é uma das parcelas que mais sofrem com a questão do 
desemprego e a precarização do trabalho. Como metodologia, o lócus da pesquisa foi o SINE-PB da cidade de João Pessoa e foi uti-
lizada a pesquisa documental, que tem a finalidade de selecionar informações a partir dos documentos, investigando e utilizando-se 
de técnicas apropriadas para seu manuseio. Os dados foram analisados a partir da Análise de conteúdo temática, sendo analisados 
documentos referentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Os resultados apontaram elementos no sentido das questões de gêne-
ro e raça, as ações prescritas como papel da política de emprego e as ações que são realizadas pela política de emprego. Foi possível 
perceber que as questões de gênero e raça ainda se relacionam com o ingresso do jovem no mercado de trabalho e que há um hiato 
entre as ações prescritas e realizadas pelo SINE-PB, de maneira que essas precisam ser revistas para a execução de ações mais efi-
cientes para atender esse público.

Palavras-chave: Políticas de emprego. Mercado de trabalho. Juventude e trabalho.

INTRODUÇÃO

Este capítulo tem como objetivo analisar as ações realizadas pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE) 
- PB no atendimento a jovens que estão buscando emprego. A literatura demonstra que a juventude, com-
preendida na faixa etária dos 15 aos 29 anos é marcada por diversos fatores, e entre eles está a dificuldade 
do ingresso no mercado de trabalho, sendo o trabalho de acordo com Castro (2013) apontado como uma 
condição básica e fundamental na vida do ser humano. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicado no Diário Oficial, no ano 
de 2018 o total de desempregados atingiu um número de 13 milhões, e 32% dessa totalidade estão na faixa 
etária entre 18 e 24 anos, o que equivale a 4,1 milhões de jovens que estão em busca de emprego, sendo 
importante também destacar que a taxa de ocupação é maior entre os jovens que possuem o ensino médio 
completo (69,4%), e que a taxa de desemprego é maior entre os jovens que possuem ensino médio incom-
pleto, atingindo a 16,3%. Além disso, a possibilidade de um jovem que possui maior renda estar ocupado 
é três vezes maior do que a probabilidade de um jovem de renda mais baixa estar ocupado (CORSEUIL & 
FRANCA, 2015).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios do trimestre, que corresponde de julho a agosto de 2020, no Brasil há em torno 
de 83 milhões de pessoas que encontram-se ocupadas, um valor muito menor do que as 94.600 milhões 
de pessoas que se encontravam ocupadas no Brasil em dezembro de 2019, antes dos efeitos causados pela 
pandemia do COVID-19, mostrando como o mercado de trabalho foi muito afetado pelas consequências da 
pandemia, aumentando o número de trabalhadores desempregados (BRASIL, 2020).
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Ainda, essa mesma pesquisa constatou que o Brasil havia uma população cerca de 21.571 milhões de 
jovens de 18 a 24 anos, porém, apenas se encontravam empregados cerca de 9 milhões, o que nos remete a 
dificuldade do jovem em ingressar no mercado de trabalho. Entre as pessoas ocupadas, 1% tinham entre 14 
a 17 anos; 11% tinham de 18 a 24 anos; 37% tinha de 25 a 39 anos e 43% estavam no grupo de 40 a 59 anos 
(BRASIL, 2020). É importante destacar que mesmo os jovens sendo uma parcela muito grande da socieda-
de, eles estão longe de serem a parcela mais empregada, ainda que grande parte da população jovem esteja 
à procura de um emprego (CORSEUIL & FRANCA, 2015).

Diante do cenário de pandemia, diversos âmbitos da sociedade são afetados, inclusive o mercado de 
trabalho. Com isso, houve o aumento do desemprego, e consequentemente, uma intensificação do trabalho 
informal, dos terceirizados, dos subcontratados, dos flexibilizados e do subproletariado, enfatizando que 
a informalização do trabalho é o destaque do capitalismo liberal (COSTA, 2020). Ainda, de acordo com a 
OIT (2020) a repercussão nas atividades que geram renda é mais intensa para os trabalhadores e para os 
grupos mais vulneráveis que não estão protegidos formalmente.

Dessa maneira, os jovens, e principalmente os de camadas populares são os mais atingidos pelo desem-
prego, segundo justificativa de ter menos experiência e qualificação profissional para o mercado de traba-
lho, menor grau de escolaridade e menores condições financeiras, o que os levam ao trabalho informal para 
garantir o seu sustento (LIMA & ABREU, 2020). Tal dado nos remete ao tipo de formação que vem sendo 
ofertada ao jovem, diante do modelo capitalista e enfatizada por formar trabalhadores flexíveis que sejam 
capazes de se adaptarem de maneira rápida e eficiente a diversos tipos de situações e assim o trabalho vai se 
tornando desqualificado, intensificado e precarizado, tornando-se consequência desse regime de acumu-
lação flexível (KUENZER, 2004). 

Como aponta Gouveia (2019), muitos jovens que sofrem do processo de desigualdade social e que não 
possuem o mesmo tipo de acesso que uma grande parte da população, constituem a população de supér-
fluos que é interessante ao setor produtivo como força de trabalho em reserva, ou seja, são aqueles que estão 
sobrando no mercado de trabalho. Logo, a classe que vive do trabalho já vivencia as experiências mais vivas 
da precarização, reconhecem tal condição e orientam suas vidas por este horizonte, e ainda confrontam a 
lógica da empregabilidade.

De acordo com Antunes (2004), o que corresponde a classe trabalhadora hoje, depois da modernização 
das formas de trabalho, é diferente do que se concebia como classe trabalhadora em meados do século pas-
sado, não se limitando somente o proletariado industrial. Propondo a denominação de classe-que-vive-do-
-trabalho, Antunes (2004) traz para o contexto da classe trabalhadora para “todos os homens e mulheres, 
produtivos e improdutivos, desprovidos de meio de produção e que são constrangidos a vender sua força de 
trabalho no campo e na cidade em troca de salário”. Sendo assim, ele aproxima o “proletariado industrial e 
rural, os trabalhadores terceirizados, subcontratados, temporários, os assalariados do setor de serviços, os 
trabalhadores de telemarketing e call centers, além dos desempregados” (PREVITALI, 2013). 

Ademais, as mudanças da modernização do trabalho também implicam na vida dos jovens, presentes 
em grande número na sociedade, mas que constantemente são excluídos do mercado de trabalho e que 
sofrem os efeitos da precarização do emprego, tendo que recorrer a empregos precários, terceirizados e 
com diminuição de direitos trabalhistas para conseguirem viver através do seu trabalho. Essa mudança, 
segundo Antunes (2004) também foi observada quando traz que “outra tendência presente no mundo do 
trabalho é a crescente exclusão dos jovens, que atingiram a idade de ingresso no mercado de trabalho e 
que, sem perspectiva de emprego, acabam muitas vezes engrossando as fileiras dos trabalhos precários, dos 
desempregados, sem perspectivas de trabalho, dada a vigência da sociedade do desemprego estrutural”, o 
que faz com que o jovem recorra a empregos menos valorizados, com menos estabilidade e com grande 
rotatividade, com empregos cada vez mais temporários e precários.
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A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO JUVENIL E A LUTA PELO TRABALHO DECENTE

O trabalho se dá na vida do jovem como um elemento contribuinte na formação e definição da iden-
tidade do sujeito, com elaboração do seu projeto de vida, sendo particularizado a partir da atividade que 
executa, havendo uma construção do coletivo relacionado às profissões (ROVIDA, 2016). Além disso, de 
acordo com Castro (2013) é importante enfatizar que a relação que o sujeito constrói com o trabalho vai 
além de uma questão financeira, visto que o trabalho constitui um processo de desenvolvimento de cons-
ciência e das capacidades humanas.

Dessa forma, isso contribui para o contexto relacional do jovem, para o meio social, além de promo-
ver um caráter criador, uma vez que o desenvolvimento psíquico é resultado da internalização das rela-
ções sociais, descendente da produção realizada pelo trabalho, o qual é integrante da consciência humana 
(CASTRO, 2013). 

Partindo da perspectiva histórico cultural, a juventude é compreendida a partir das relações sociais que 
são construídas, historicamente, entre os sujeitos, de maneira que os aspectos biológicos não são conside-
rados isoladamente, mas que se relacionam com um sistema de significações culturais. Leva-se em conta 
seu processo de construção, a sua origem histórica, com ênfase no contexto social, cultural no qual esses 
jovens estão inseridos (FERNANDES, 2015). Ainda, de acordo com Molon (2009) o sujeito se forma, se 
constitui a partir das relações que são formadas entre o eu-outro, e esse sujeito tanto é constituído quanto 
constituinte do processo sócio-histórico, de forma que a subjetividade e a intersubjetividade estão presentes 
nesse processo.

A categoria juventude como alvo das políticas públicas no Brasil é algo relativamente recente. A ne-
cessidade de dar uma ênfase a esse público, acontece pela questão de ser os jovens os mais afetados pelas 
mudanças que ocorrem no mundo do trabalho e pelas variadas maneiras de violência física e simbólica, 
que marcam o século XXI, e também questões referentes a educação, aos índices de violência e a doenças 
sexualmente transmissíveis, o que levou a necessidade da criação de políticas públicas que fossem direcio-
nadas para esse público (BRASIL, 2006).

À vista disso, o Governo Federal compreendeu a juventude como sendo heterogênea, tendo as suas 
particularidades e singularidades, que há uma variação de fatores sociais, econômicos e culturais que se fa-
zem presentes, o que influencia no processo de construção e elaboração dessas políticas públicas (BRASIL, 
2006). 

Então, a partir dessa visão ampla acerca da juventude, os jovens são colocados como portadores dos 
seus direitos, são protagonistas das suas histórias de vida e buscam a sua autonomia como sujeito. Ainda, 
nessa esfera de das Políticas Públicas de Juventude (PPJs) há um predomínio de se apresentar um visão a 
respeito dos jovens como “sujeitos de direito”, seja no âmbito dos direitos civis, políticos e sociais, visto que 
é um público que já enfrentou grandes adversidades para inclusão social e ainda nos dias atuais buscam 
pela inserção e pela igualdade social. Além disso, os movimentos realizados pela juventude promove a 
união, a formação do coletivo entre esses sujeitos que são ativos na sociedade, e isso contribui para a cons-
trução das suas trajetórias e autonomia (BRASIL, 2014).

A POLÍTICA DE EMPREGO NO CENÁRIO BRASILEIRO

Entre as políticas voltadas a questão do trabalho e formação, destacamos o Sistema Nacional de 
Emprego (Sine), que não é uma política voltada especificamente a juventude, porém se coloca como um dos 
públicos-alvo. Foi criado através da portaria 76.403 no ano de 1975, ao qual fora criado o Sistema Público 
de Emprego (SPE) e segundo Oliveira (2012) o Sine tem sob supervisão e coordenação o Ministério do 
Trabalho. Ainda, uma das características importantes pertencentes ao Sine é a intermediação de mão de 
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obra (IMO), em que atua na relação de informação do mercado de trabalho, se tornando uma excelente fer-
ramenta para divulgação e inserção das pessoas no mercado de trabalho (MARRA, OLIVEIRA & JÚNIOR, 
2020).

Além de ser amplamente conhecido pelos serviços de intermediação de mão de obra, o SINE também 
oferece outros serviços para o trabalhador desempregado, tais como: orientação profissional, habilitação 
ao seguro-desemprego, qualificação profissional e informações sobre o mercado de trabalho. Sendo assim, 
o SINE serve não só como um intermediador, mas também prepara o sujeito para o mercado de trabalho, 
qualifica e oferece informações úteis para o trabalhador (BRASIL, 2017).

A intermediação da mão de obra, junto com o seguro-desemprego e a qualificação profissional pas-
saram a constituir o tripé do Programa Seguro-Desemprego, que visa diminuir o desemprego no Brasil, 
principalmente entre a população jovem, que é um dos grandes problemas sociais brasileiros. Dessa forma, 
“a inserção do jovem no mercado de trabalho é um dos focos dos serviços oferecidos pelo SINE”, ajudando 
os jovens a encontrarem o primeiro emprego e a se qualificarem para serem introduzidos no mercado de 
trabalho (BRASIL, 2017).

Apesar disso, é importante enfatizar que os jovens enfrentam diversos desafios para conseguirem se 
inserir no mercado formal de trabalho, encontrando obstáculos como a falta de experiência e o nível de 
escolaridade que são exigidos. Ademais, no cenário brasileiro muitos jovens vivenciam uma realidade que 
os fazem aliar trabalho com educação, e muitas vezes essa conciliação não é possível, e por necessidade e 
por uma questão de sobrevivência, alguns jovens são obrigados a parar os estudos, o que contribui de forma 
direta para a baixa escolaridade desses jovens que estão à procura de um emprego formal (BRASIL, 2017).

METODOLOGIA

Lócus

O Lócus da pesquisa é o Sistema Nacional de Emprego (SINE) do estado da Paraíba, localizado na cidade 
de João Pessoa e é um órgão do governo federal do Brasil, que atualmente é coordenado pelo Ministério da 
Economia, por intermédio da secretaria especial de Produtividade, Emprego e Competitividade.

Participantes e Instrumentos

Foi realizada uma pesquisa documental, que tem como objetivo recopilar informações a partir dos 
documentos, investigando e utilizando-se de técnicas apropriadas para seu manuseio e análise (SÁ-SILVA; 
ALMEIDA; GUINDANI, 2009). Tal ferramenta permite acrescentar a

dimensão do tempo à compreensão do social, no qual, como aponta Minayo (2010), o tipo de procedi-
mento possibilita fazer uso de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos 
dos mais variados tipos. Foram considerados como documentos: os relatórios de gestão do ano de 2016 a 
2019; o modelo de currículo e da ficha cadastral utilizados; gráficos e tabelas do Excel fornecidos pelo Sine-
PB a partir do seu sistema/banco de dados dos anos 2017, 2018 e 2019; site do Sine.

Procedimentos

Foi realizado um contato prévio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH) 
para apresentação da pesquisa e solicitação de permissão para coleta de dados, logrando a anuência para 
a realização da pesquisa. Logo após, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética, respeitando todos os 
passos determinados pela Resolução Nº 466/2012 do Ministério da Saúde (MS, 2012), que versa sobre as 
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diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, gerando o seguinte CAAE: 
12941119.7.0000.5188. para que posteriormente houvesse a realização das visitas ao Sine-PB. Nas visitas 
foram realizadas conversas preliminares e exploratórias com os profissionais e planejamento para o acesso 
aos documentos e aos jovens.

O acesso aos documentos se deu da seguinte forma: visita ao site do Sine-PB, e nele está disponibilizado 
o modelo de currículo e ficha cadastral que precisam ser preenchidos para iniciar o cadastro, e contém 
também as informações sobre as atividades prescritas e realizadas pelo Sine-PB, objetivos, dentre outros 
elementos. Com relação ao acesso dos relatórios de gestão dos anos de 2016 a 2018, esses foram disponibili-
zados pelo Gerente executivo de trabalho, emprego e renda do Sine-PB. Ainda, para a realização da análise, 
foi cedido pelo mesmo, tabelas do Excel com relação a idade, sexo, raça, escolaridade, setor econômico e 
público prioritário dos jovens que estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho.

Análise de dados

Foi realizada uma Análise de Conteúdo Temática, que segundo Minayo (2010) se baseia em descobrir 
os núcleos de sentido que constituem uma comunicação, de forma que a presença ou a frequência tenha 
algum significado para o objeto analítico estudado. A análise seguiu as etapas de: transcrições das entrevis-
tas, leitura flutuante, formulação de temas e categorização. Foi considerada a técnica dos juízes como forma 
de garantir validade e confiabilidade ao estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o proceder da análise de conteúdo temática, emergiram 4 temas: (1) Contextualização do Sine; (2) 
Caracterização do público-alvo; (3) Ações prescritas; e (4) Ações realizadas. Dentro dos temas foi possível 
também realizar uma categorização para facilitar a análise do material coletado. Para fins de melhor com-
preender esse material, os dados analisados seguem organizados tendo os temas como subtópicos.

Contextualização do Sine

O tema contextualização surgiu a partir da análise do site e dos relatórios disponibilizados pelo sistema 
do Sine. Neste tema encontram-se categorias como: histórico, objetivos do Sine e postos do Sine. Em relação 
ao histórico, os documentos trazem informações a respeito da origem do Sine, revelando que este surgiu 
no ano de 1975 a partir da Convenção n° 88, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), associado à 
forma de organização dos serviços públicos de emprego. Segundo o site do Sine, ele se destaca como sendo 
um dos maiores serviços públicos de emprego do mundo, trazendo que está sob o domínio do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social, sendo esta última informação desatualizada, uma vez que o referente 
Ministério foi agregado ao da Economia. No estado da Paraíba, o Sine é gerenciado pela Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Humano – SEDH e atualmente existem mais de 1.500 unidades de atendimen-
to presentes em aproximadamente 1.200 municípios.

Já na categoria referente aos objetivos do Sine, emergiu: (1) organizar um sistema de informações e pes-
quisas sobre a situação do mercado de trabalho em todo o país, para com isso criar e prover auxílio para a 
execução da política de emprego; (2) inserir tanto em nível local, regional e nacional, serviços e unidades de 
atendimento que são fundamentais para a organização do mercado de trabalho; (3) fornecer informações 
aos empregadores sobre os recursos acessíveis, indicar o trabalhador através da sua carteira de trabalho e 
previdência social (CTPS), conceder informações e orientações ao trabalhador referentes ao trabalho esco-
lhido; e (4) estipular condições para que o perfil dos trabalhadores atenda às necessidades das empresas e 
oferecer incentivos ao sistema educacional e ao sistema de formação de mão-de- obra para construção de 
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seus programas. A terceira categoria versa sobre os Postos do Sine em João Pessoa, distribuídos em cinco 
unidades: Centro e Casa da Cidadania dos bairros Manaíra, Jaguaribe, Tambiá e Mangabeira, com atendi-
mentos realizados de segunda à sexta feira. Esses bairros estão localizados nas zonas Leste, Oeste, Norte e 
Sul, respectivamente.

Caracterização do público-alvo

O tema caracterização emergiu a partir da análise dos Relatórios de Gestão dos anos de 2016, 2017 e 
2018, bem como dos gráficos e tabelas Excel fornecido pelo Sine a partir do seu sistema/banco de dados dos 
anos 2017, 2018 e 2019. Este tema tem como categorias: sexo, idade, raça, escolaridade, setor econômico e 
público prioritário. Os dados são organizados pelo Sine segundo a situação: inscritos (quantidade de jovens 
que se cadastram no sistema em busca de uma vaga no mercado de trabalho), encaminhados (referem-se 
aos indivíduos que são encaminhados à seleção de uma vaga) e os colocados (número de jovens que ingres-
saram no mercado de trabalho).

Na tabela a seguir pode-se visualizar os números que mais predominaram nessas categorias de acordo 
com a situação dos jovens e a faixa etária, principalmente no que se refere aos que foram introduzidos no 
mercado de trabalho. Após a análise desses documentos foi possível perceber que o sexo que predomina na 
busca dessa política e na ocupação das vagas de emprego é o masculino. Com relação a idade, os jovens que 
mais procuram o SINE se encontram em uma faixa etária de 18 a 24 anos, porém, os jovens que estão na 
faixa de 25 a 29 anos são os que mais ingressam no mercado de trabalho. Já no que diz respeito a raça, fo-
ram encontradas nos documentos, parda, branca, negra, amarela e indígena, sendo a parda a que prevalece. 
Além disso, na categoria escolaridade emergiram nos documentos: analfabeto, fundamental incompleto, 
fundamental completo, médio incompleto, médio completo, superior incompleto, superior completo.

É importante destacar que os jovens que mais procuram essa política de emprego possuem ensino 
médio completo e um tópico que é muito presente nos documentos é sobre essa questão da escolaridade, 
assim como da experiência e qualificação profissional, sendo colocada como um obstáculo para o ingresso 
do jovem no mercado de trabalho. Esses achados corroboram com o estudo de Corseuil e França (2015) que 
mostram que no que se refere a indicadores por nível de estudos, tem-se que a taxa de ocupação é maior 
para os jovens que possuem o ensino médio completo, e que a possibilidade de um jovem que possui maior 
renda estar ocupado é três vezes maior do que o que possui uma renda mais baixa. 

Ações prescritas ao Sine

O tema ações prescritas ao Sine surgiu a partir da análise do site, da ficha cadastral e do currícu-
lo disponibilizados a partir do seu sistema, cujas categorias que emergiram foram: programas voltados 
para os usuários do Sine, programas voltados para os empregadores, e informação e orientação ao traba-
lhador. Dentre os programas voltados para os usuários que buscam o Sine, emergiram as subcategorias: 
Intermediação de mão de obra (IMO), Emprega Brasil e Sine Fácil. 

Segundo o site do Sine, o IMO é um setor voltado para os usuários que buscam o Sine. Tem como 
finalidade: “captação de vagas junto às empresas, cadastrar os trabalhadores, recrutando, selecionando e 
encaminhando os candidatos aptos ao preenchimento das vagas disponibilizadas pelos diversos tipos de 
organizações” (Fonte: site). Eles são responsáveis pelo contato com o trabalhador, tendo como meta que o 
trabalhador não fique desempregado por muito tempo. Por outro lado, atende às empresas, para que essa 
consiga o número de funcionários que necessitam.

Os documentos revelaram a maneira como acontece o atendimento ao usuário, se dá através de um 
banco de dados informatizado, realizando uma pré-seleção do candidato, acrescido da área da psicologia, 
atuando no processo seletivo, com o objetivo de englobar os procedimentos organizacionais das empresas. 
No que se refere a atuação da psicologia nesse processo, não foram encontradas informações suficientes 
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nos documentos e nas entrevistas que aprofundassem o entendimento sobre a inserção e como acontece o 
trabalho do profissional psicólogo no Sine-PB.

Na subcategoria Emprega Brasil, foi possível acessar que este é um programa criado pelo (na época) 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, voltado para o trabalhador, oferecendo a esses a busca de em-
prego de acordo com o seu perfil profissional, buscar cursos de qualificação, disponibiliza a verificação do 
requerimento do Seguro-Desemprego, dentre outros. Ademais, é um programa que engloba também as 
empresas, com questões como a disponibilização de vagas e o recebimento de currículo. É importante en-
fatizar que não há dados referentes à relação de recebimento de currículo ou outra variante desse contexto 
nos relatórios de gestão, sendo a referência do Emprega Brasil com os currículos encontrada apenas no site.

Com relação a subcategoria Sine Fácil, foi possível obter as informações sobre o aplicativo que permi-
te que o usuário acesse as funcionalidades do Portal Emprega Brasil, o que se torna uma ferramenta que 
facilita o acesso aos serviços ofertados pelo Sine, encontrando no programa vagas de emprego que estão 
disponíveis, além de agendamento de entrevistas e analisar a situação do Seguro-Desemprego. Ademais, 
não foi encontrado nenhum apontamento nos relatórios de gestão sobre o Sine Fácil no quesito de Seguro-
Desemprego, sendo esse dado encontrado apenas no site. Além disso, o Sine-PB também disponibiliza pro-
gramas que tem como público os empregadores, de maneira que há sempre uma atualização para mostrar 
quais os profissionais que estão aptos para exercer de maneira eficiente o cargo na empresa e é um serviço 
gratuito tanto para os empregadores quanto para os trabalhadores.

Na categoria Informação e Orientação ao trabalhador, uma das principais frentes de trabalho do Sine, 
de acordo com os documentos analisados, é a de informar e orientar o usuário que buscar a política públi-
ca, seja o intuito buscar uma ocupação ou mesmo o cadastro no seguro-desemprego. Esses dados fazem 
refletir o discurso que é proferido a juventude trabalhadora, como aponta Kuenzer (2004), onde o formato 
flexível é questão de ordem numa busca por trabalhadores que sejam capazes de se adaptar de maneira 
rápida e eficiente.

Ademais, é perceptível nos dados fornecidos pelo Sine uma juventude marcada por processos de de-
sigualdade, sejam pelos marcadores classe, ensino, raça. De acordo com Sposito (2002) quando se fala em 
juventude é necessário considerar como um processo socialmente variável, ou seja, é preciso atentar-se ao 
contexto, a cultura no qual o indivíduo está presente. Portanto, pode haver uma variação ao longo do tempo 
entre diferentes sociedades e dentro de grupos de somente uma sociedade.

Ainda, esse processo evidente de desigualdade, como aponta Gouveia (2019), se torna quase impossível 
possuir o mesmo tipo de acesso aos bens de consumo, a educação de qualidade, e logo a postos de trabalho 
que resguardem seus direitos e considerem sua condição de desenvolvimento e suas necessidades. Assim, 
vivenciam a precarização, daí a necessidade de reconhecer essas condições para que a política de fato con-
siga realizar seus objetivos. 

Para Vygotsky, definir uma circunstância, um grupo ou um objeto se dar a partir do entendimento 
sobre o que será conceituado, e esse entendimento está submetido aos processos particulares de cada con-
texto. Portanto, o meio no qual o sujeito está inserido é um elemento fundamental para a compreensão do 
indivíduo como um todo, sendo também um aspecto de grande destaque na perspectiva sócio-histórica 
(TRANCOSO & OLIVEIRA, 2014). Desse modo, as condições como educação, saúde, trabalho, dentre ou-
tros elementos, não são ofertadas da mesma maneira para a juventude, sendo o meio e as vivências desses 
jovens um fator que influencia diretamente nos seus projetos de vida.

Ações realizadas pelo Sine

O tema ações realizadas surgiu a partir da análise do site, ficha cadastral e relatórios de gestão. Neste 
tema encontram-se as seguintes categorias: (1) atendimento e encaminhamento de trabalhadores; (2) ha-
bilitação para o recebimento do Seguro-Desemprego; (3) orientação profissional e encaminhamento para 
qualificação profissional; e (4) ações de fomento ao empreendedorismo e à economia solidária e apoio ao 
trabalhador autônomo.
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A categoria atendimento e encaminhamento de trabalhadores versa sobre a garantia de atendimento 
integrado, tendo em vista proporcionar uma ampla prestabilidade às vagas ofertadas e participação em 
eventos sobre empregabilidade. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ganha um 
destaque nos documentos acessados, segundo a justificativa que essa é uma das prioridades requeridas ao 
órgão, visto a objeção encontrada por essas pessoas na inserção do mercado de trabalho, indo desde a aces-
sibilidade em transportes públicos até acesso a outros meios, como a educação.

Nesse ponto, os relatórios não se aprofundam e citam as dificuldades encontradas pelos deficientes de 
forma ampla, não detalhando nenhuma categoria. “Infelizmente, muitas empresas não buscam adaptar 
seus espaços para receber pessoas com deficiência em seus quadros de funcionários. Algumas, inclusive, 
isolam aquela determinada pessoa ou fazem com que ela desempenhe mínimas funções, aquém das exi-
gências normais. De acordo com o que está registrado nos relatórios de gestão, há muito o que combater 
para facilitar e garantir que a Lei de cotas seja cumprida e que as pessoas com deficiência possam trabalhar 
com dignidade”.

Na categoria habilitação para o recebimento do seguro desemprego, destacou-se nos relatórios a ex-
plicação sobre o benefício, seu caráter temporário, garantido constitucionalmente, o qual é assegurado ao 
trabalhador receber quando este é desligado da empresa sem justa causa, citando o art.7° da Constituição 
Federal, integrado ao sistema de seguridade social. Nos relatórios o trabalhador formal ganhou destaque, 
apresentando ele tem a opção de, ao invés do auxílio em dinheiro, obter o benefício através de auxílio para 
qualificação profissional, sugerido pelo empregador.

A categoria orientação profissional e encaminhamento para qualificação profissional é de grande des-
taque nas ações que são desenvolvidas pelo Sine, de forma que se fazem presentes em documentos como 
o site e relatórios de gestão, e são enfatizadas pelos diversos profissionais que atuam no Sistema. Como 
tópicos importantes têm-se a qualificação através de qualificação social e profissional e encaminhamento 
ao mercado de trabalho através da IMO. Além disso, são destacados nos documentos: o acompanhamento, 
a avaliação e supervisão das atividades que são executadas nesse contexto. Foi possível observar nos docu-
mentos uma prevalência do discurso sobre definir condições sobre o perfil dos trabalhadores para que esses 
atendam às necessidades das empresas e o encaminhamento de trabalhadores que condiz com os padrões 
estabelecidos pelas empresas, são ações produzidas pelo Sine-PB.

E por último, na categoria ações de fomento ao empreendedorismo e à economia solidária e apoio ao 
trabalhador autônomo não foi possível realizar uma análise, pois não foram disponibilizadas informações 
suficientes em nenhum dos documentos utilizados. Mesmo sem dados objetivos relacionados a essa 
categoria, vale salientar, como aponta Oliveira (2012), que a economia solidária está na política e geração 
de emprego e renda com a finalidade de proporcionar um desenvolvimento mais justo e solidário, de forma 
que a cooperação, a viabilidade econômica, a autogestão e a solidariedade são elementos fundamentais 
desse modelo de economia, e somado a isso tem-se o empreendedorismo e o cooperativismo como 
constituintes importantes. Logo, a economia solidária tem o propósito de diminuir as desigualdades 
sociais existentes, com a colaboração entre os indivíduos, e visa a qualidade de vida, participação cidadã 
e autonomia do sujeito.

Já no contexto da intermediação da mão de obra (IMO), esta constitui-se como umas das relações mais 
importantes encontradas no Sistema Nacional de Emprego (SINE), no estreito da relação de informação do 
mercado de trabalho. A IMO teve como objetivo a diminuição das intercorrências presentes na “oferta e a 
demanda de trabalho”, sendo uma política pública muito importante na relação de sustentação e interme-
diação constituinte do SINE (MARRA, OLIVEIRA & JÚNIOR, 2020). Logo, como aponta Castro (2013), 
a relação que o sujeito constrói com o trabalho vai além da questão financeira. Os dados revelados nos 
documentos, o desdobrar das ações, ou até mesmo a falta delas, nos remete para esse aspecto processual do 
trabalho e do seu lugar na vida do sujeito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relevância desse estudo justifica-se por vários aspectos, dentre eles a importância de se conhecer o 
público-alvo das ações voltadas ao atendimento de jovens em situação de desemprego ou que estão bus-
cando emprego. Tais informações podem colaborar com a construção de ações mais efetivas de combate 
ao desemprego e com a inserção em postos de trabalho dignos, como recomenda a Agenda Nacional e a 
OIT. Ao analisar se propor analisar as ações realizadas pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE) - PB no 
atendimento a jovens que estão buscando emprego, a pesquisa revelou alguns hiatos que permanecem e di-
ficultam a implementação da política. Logo, sobressaiu a necessidade de rever essas ações, com o intuito de 
torná-las mais eficientes, visto que muitas delas não são executadas ou não são efetuadas como está como 
está prescrito.

Com relação a caracterização dos jovens que buscam a política de emprego, foi possível perceber através 
da análise dos documentos que esses jovens na maioria são do sexo masculino. No que se refere a raça, há 
um destaque para a predominância da branca, porém no ano de 2019 houve um aumento considerável de 
negros que buscaram a política, ultrapassando as demais raças. No que diz respeito a escolaridade, a maior 
parte dos jovens que buscam o sistema possuem ensino médio completo. Pode-se perceber que pessoas ne-
gras tiveram menos acesso às vagas, ou seja, em números menores na contratação, enquanto pessoas com 
qualificação e nível de escolaridade como ensino médio completo, foi registrado um número maior de vagas 
ocupadas. Logo, foi possível identificar que as questões de gênero e raça ainda perpassam tal problemática. 

Ademais, a partir dos documentos também conseguiu-se identificar as ações prescritas como papel da 
política de emprego e analisar as ações que são realizadas pela política de emprego, marcando também os 
objetivos específicos. É importante enfatizar que a busca por emprego pelos jovens, é marcada por desafios, 
embora haja uma política de acesso como o Sistema Nacional de Emprego (SINE). Ainda, há muito o que se 
investir para que se disponibilize um acesso universal e igualitário aos bens para todos.

Ainda, outro ponto que merece destaque é sobre a construção dos relatórios de gestão, de forma que 
esses sejam elaborados com mais informações sobre as ações prescritas e realizadas, pois há uma super-
ficialidade em grande parte desses relatórios, o que dificulta o entendimento a respeito de certas ações. 
Portanto, nesse contexto, é fundamental ressaltar a necessidade de uma estratégia formativa que possam 
incluir as pessoas classificadas como sem experiência, incluindo as que procuram seu primeiro emprego. 

No que se refere a oferta de cursos de qualificação, é necessário que esses sejam disponibilizados com o 
propósito de alcançar um maior público-alvo e que haja um maior detalhamento de como é ofertado, visto 
que os documentos não apresentam explicações suficientes para a compreensão de como acontece esse 
processo, sendo pontuado de forma superficial. Além disso, é importante que haja um retorno por parte do 
Sine-PB para as pessoas que após o processo de seleção não conseguiram ocupar uma vaga no mercado de 
trabalho, visto a importância de se conhecer os impedimentos que influenciaram a não ocupação da vaga. 
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Resumo: Este artigo consiste em apresentar um estudo bibliográfico e uma pesquisa de opinião realizada com docentes de universi-
dades públicas do curso de Serviço Social. Por meio de um Formulário Google enviado para alguns docentes, foi possível desvelar a 
realidade das condições de trabalho no contexto da pandemia da Covid -19, o impacto que o ensino remoto tem causado na política 
de educação, especificamente no ensino superior e consequentemente na questão da qualidade do ensino e aprendizado dos discen-
tes. Procurando entender também, como este contexto tem alterado a rotina dos docentes que muitas vezes, são levados a exaus-
tão. Busca-se assim, analisar criticamente a nossa sociabilidade do capital destacando que a pandemia evidenciou as fragilidades 
do Mundo do Trabalho, da política de educação e as vulnerabilidades sociais, agravando-as. 

Palavras-chave: Trabalho. Educação. Pandemia. Precarização.

INTRODUÇÃO

Vivemos deste o período de colonização uma educação escolar calcada em tamanhos desafios, um 
sistema educacional que consiste em precários salários para docentes, infraestruturas mínimas, ausência 
de recursos humanos, materiais, financeiros, entre outros. Com avanço do ideário neoliberal a educação 
vai adquirindo um caráter mercadológico, principalmente a nível superior, o discente se torna cliente con-
sumidor e a universidade editora de diplomas banais. Essa transformação na educação esvazia a dimensão 
emancipatória e subtrai o caráter universalista.

As relações de trabalho passam a ser cada vez mais desregulamentadas pelo Estado (livre regulação do 
mercado), desmonte dos direitos trabalhistas que haviam sido conquistados, formação de exército industrial 
de reservas, aumento da exploração e superprodução. Nesse contexto, os interesses do capital reforçam as 
desigualdades e submete os indivíduos a condições sub-humanas para manter sua sobrevivência.

Em dezembro de 2019, em uma cidade Chinesa, começam a serem registradas pessoas infectadas por 
um tipo de vírus até então desconhecido. Deste mês em diante há um rápido contágio desta doença, de-
nominada Coronavírus, a nível global, decretando a Organização Mundial da Saúde estado de pandemia. 
Medidas para prevenção e contenção vão se expandindo e impactando o mundo do trabalho – aumento do 
desemprego, escassez de renda financeira, dificuldade de autosustentação; e a política de educação – sus-
pensão das aulas, aulas remotas, sobrecarga de trabalhado, desigualdades de acesso tecnológico.

Diante do novo cenário instalado no Brasil, em 2020, os docentes de universidades públicas, do curso 
de Serviço Social participantes da pesquisa de opinião pontuam uma intensificação do trabalho, acarre-
tando inclusive problemas de saúde de ordem psíquica e física. Assim, esse artigo traz um estudo sobre a 
questão da pandemia e seus rebatimentos no trabalho e na educação, analisando criticamente o modelo 
econômico capitalista que instaura o conflito capital x trabalho e massacra ainda mais os trabalhadores 
diante de uma pandemia.
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O MUNDO DO TRABALHO E SUAS IMPLICAÇÕES NA PANDEMIA

Os rebatimentos da crise do capital que se inicia em meados de 1970, atinge a todos os países com inten-
sidades e características distintas, crise esta, que segundo Mészaros (2011), não deve mais ser considerada 
enquanto uma crise cíclica intrínseca do modo de produção, mas sim uma crise estrutural, que o sistema 
já não pode mais se regular sozinho e faz necessário que haja alterações para que o capitalismo continue 
existindo. Algumas estratégias tomadas na intenção de recuperação das taxas de lucro podemos perceber 
a nível mundial, como por exemplo: a intensificação do modelo (neo)liberal, com a teoria de livre mercado 
e consequentemente não intervenção Estatal, um Estado mínimo para o social e máximo para o Capital; 
internacionalização e financeirização da economia, que se desdobra em taxas de acumulação jamais vistas 
nas mãos de poucos capitalistas (MÉSZAROS, 2011); metamorfoses no mundo do trabalho, nas formas de 
superexploração do trabalhador e ampliação da extração de mais valia; entre outras. 

Desde as décadas finais do século XX pode-se observar uma intensa modificação no mundo do traba-
lho a nível global, as configurações trabalhistas e empregatícias vêm sendo alteradas, tanto no que se trata 
da função em que a classe-que-vive-do-trabalho (utilizando o termo de Ricardo Antunes, 2005) ocupa, 
quanto tratando-se da regulamentação e dos direitos trabalhistas. Com a informatização e mecanização 
da indústria, é notável, principalmente em países considerados de primeiro mundo, o que Antunes (2006) 
chama de a desproletarização do trabalhador fabril. Antes grande percentual da classe trabalhadora ativa 
ocupava postos de trabalho como operários de indústrias, no chão da fábrica, porém com a informatização 
dos setores industriais, há uma substituição do trabalho vivo por trabalho objetivado/trabalho morto, ou 
seja, as pessoas são destituídas de seus empregos e substituídas por máquinas automatizadas. 

Esta modificação traz mudanças e benefícios para o Capital, pois uma máquina passa a exercer a fun-
ção de várias pessoas, que se tornam dispensáveis ali. A produção se torna mais rápida e faz-se necessário 
a contratação apenas de poucos funcionários para exercer tarefa de supervisor da máquina, caso haja ne-
cessidade de algum reparo e controle. Desta forma há uma redução de funcionários, consequentemente 
diminui o valor pago em salários e a produção de mais valia1 se mantém nos mesmos índices ou aumenta. 
Os trabalhadores que mantém seus empregos na indústria, são aqueles que já possuíam uma maior quali-
ficação e passa a ser cobrado um conhecimento de tecnologias e automação. 

Paralelo a este fenômeno de redução dos operários industriais, temos um aumento de trabalhadores 
assalariados no setor de serviços ocupando diferentes funções, desde pequenos a grandes comércios, setor 
financeiro, restaurantes, serviços pessoais, públicos e etc. Com isso há uma heterogeneização da classe 
trabalhadora, que antes era majoritariamente industrial, e ao se realocar ao setor de serviços passam a ter 
interesses divergentes de acordo com a função que estão exercendo e o lugar em que trabalham. Uma das 
consequências desta heterogeneização é a sua desmobilização enquanto classe, e com isso a perca de força 
do movimento sindical e social. O rebatimento deste espalhamento da classe trabalhadora em diversas 
funções é perceptível a nível nacional e mundial. 

Outra expressão da desproletarização do trabalhador fabril e das transformações ocorridas no mundo 
do trabalho é o desemprego estrutural (ANTUNES, 2006), considerando que parcela da população que 
foi desempregada das fábricas não conseguiu outros postos de trabalho, bem como o aumento que houve 
da inserção do trabalho feminino no mercado. Atualmente no Brasil, segundo pesquisa divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego atingiu 13,8% no trimestre encerra-
do em junho deste ano, já estando em período pandêmico, que é a maior taxa da série histórica do IBGE 

1 O trabalhador trabalha além dos limites do trabalho necessário, custa-lhe, de certo, trabalho, dispêndio de força de trabalho, 
porém não cria valor algum para o próprio trabalhador. Ele gera mais-valor, que, para o capitalista, tem todo o charme de uma 
criação a partir do nada. A essa parte da jornada de trabalho denomino tempo de trabalho excedente [Surplusarbeitszeit], e ao 
trabalho nela despendido denomino mais-trabalho [Mehrarbeit] (surpluslabour) (MARX, 1867, p.374).
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iniciada no ano de 2012. Isso representa 13,1 milhões de pessoas, que estão na faixa etária ativa, com con-
dição de trabalhar, a espera de um emprego. 

Ainda se tratando do setor de serviços, e entendendo que não é particular deste setor, houve uma in-
tensificação da subproletarização do trabalhador, que passou a atuar em trabalhos parciais, temporários e 
terceirizados, sem garantia dos direitos trabalhistas, que no Brasil foram ainda mais sucateados com a Lei 
das Terceirizações (Lei 13.429 de 2017), que fomenta o trabalho informal e desregulamentado em todas as 
atividades do setor de serviço e trazendo um prejuízo ainda maior para a classe trabalhadora.

Passa-se a valorizar a ideia de um modelo em que o trabalhador é chamado de polivalente, ou seja, 
somente um trabalhador deve exercer diversas funções dentro de seu local de trabalho, porém sendo con-
tratado e recebendo salário como executor de apenas uma função (PEREIRA, 1998), expondo uma inten-
sificação no trabalho exercido, tanto em relação a jornada como em relação as atribuições que um mesmo 
funcionário deve exercer, muitas vezes oficialmente se mantendo com uma mesma carga horária na jorna-
da de trabalho, porém com mais funções, o que torna inviável a execução de todas as suas obrigações no 
tempo correspondente. 

Estas modificações ocorridas com a ostensiva neoliberal têm seus rebatimentos também dentro da edu-
cação, que vem passando por um processo de sucateamento. Tratando mais especificamente do ensino su-
perior, desde a contrarreforma implantada no governo FHC, que submete o ensino aos interesses privados 
de empresas, segundo Abramides (2012), a universidade passou a ter caráter funcional, tendo o objetivo de 
formar profissionais qualificados e baratos, em um curto período de tempo, por meio de um baixo salário 
pago a professores e educadores. Há uma alteração no que antes era currículo mínimo de cada curso para 
as diretrizes curriculares, com isso a descaracterização do que antes era sólido e imprescindível no pro-
cesso formativo e, além disso, um estímulo a um caráter produtivista e tecnicista em busca de resultados 
quantitativos. 

No que tange ao Mundo do Trabalho, a profissão de professor, enquanto trabalhador assalariado, tam-
bém teve que se adaptar a inserção de tecnologias como meios a serem utilizados no processo do ensino 
dentro das salas de aula. Houve também, um aumento de profissionais capacitados concorrendo para um 
mesmo cargo, um maior índice de desemprego entre a classe, e uma intensificação no trabalho executado. 
A docência também passa a ser submetida a um processo de transmissão de conhecimentos de forma rápi-
da, “regulada por contrato de gestão, de avaliação externa por índices de produtividade, de incentivo a com-
petição em detrimento de processos autônomos de avaliação definidos pela universidade” (ABRAMIDES, 
2012, p.11). 

Uma das faces da mercantilização do ensino no Brasil, se dá com o aumento estarrecedor no número 
de instituições de ensino privadas, tanto em relação ao ensino básico como instituições de ensino superior, 
e simultaneamente, há um processo de sucateamento da educação pública, com uma redução de recursos 
para esta área, atenuação da existência de concursos públicos para a contratação de novos profissionais, 
e com isso a inserção do caráter de trabalhos temporários dentro do serviço público, pois paralelamente 
a redução de concursos públicos temos o aumento de contratação de professores substitutos, ou então a 
ampliação da carga horária de um professor já efetivo, que passa a ter que ministrar um maior número de 
disciplinas, orientar mais alunos, efetivar um maior número de pesquisas e etc. 

Em pesquisa de opinião realizada com docentes do curso de Serviço Social, em outubro de 2020, ao se-
rem questionadas sobre a carga horária de trabalho semanal antes da pandemia, para pensar na intensifica-
ção ou não do trabalho com o modelo remoto, uma das respostas obtidas apresentou que já possuíam uma 
carga horária de trabalho de 10 horas diárias antes do estabelecimento do modelo remoto. Considerando 
que a jornada de trabalho média no Brasil é de 8 horas por dia, isso reforça o período exaustivo de trabalho 
que professores de universidades públicas estão executando para conseguir desempenhar todas as atribui-
ções a eles estabelecidas. 

É neste contexto político e trabalhista que o Brasil é acometido pela pandemia em março de 2020, “é no 
solo da crise estrutural do capital que a pandemia vem se proliferando intensamente e, em poucos meses, 
já levou à morte milhares de pessoas em todo o mundo, além de desempregar milhões de trabalhadores e 
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trabalhadoras” (ANTUNES, p. 17, 2020). Ainda não há como precisar quais serão os resultados desta crise 
sanitária, porém espera-se uma fissura ainda maior na desigualdade social existente no Brasil, um aumento 
no índice de desemprego do país e principalmente em período pandêmico, uma intensificação na jornada 
de trabalho das pessoas que estão executando trabalhos remotos. 

A vista disso, convida-se a pensar a respeito de como a pandemia afetou a questão trabalhista brasilei-
ra, com um enfoque no trabalho executado por docentes que atuam em universidades públicas, pensando 
também a respeito de quais os impactos da pandemia na educação superior brasileira, considerando que a 
nível de graduação e pós, apesar de existirem algumas “facilidades” quando comparada a educação de nível 
básico por exemplo (que além da necessidade de equipamentos eletrônicos para assistir as aulas, os familia-
res também precisam acompanhar os (as) alunos (as), auxiliar em tarefas e etc.), nas instituições de ensino 
superior as exigências e cobranças dos coordenadores de curso, das agências de fomento, se mantiveram 
iguais, demandando assim uma produtividade contínua de docentes e discentes. 

IMPACTOS DA PANDEMIA NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

Abordaremos neste momento, sobre os rebatimentos do contexto da pandemia na política de educação, 
especificamente nas universidades, juntamente com as falas dos (as) docentes (que consentiram livremente 
em participar da pesquisa de opinião realizada, utilizando a ferramenta do Formulário Google), em meio 
às incertezas e adversidades do tempo presente.

O nosso sistema econômico calcado na desigualdade do modo de produção capitalista e avanço do 
ideário neoliberal, não oferta a mesma qualidade de ensino para toda a sociedade, não visa a formação crí-
tica e ampla, muito menos, quando se trata de ensino remoto (que necessita de equipamentos, tecnologia e 
internet), grande parte dos estudantes são excluídos sob essa condição.

O ano de 2020 ficou marcado e paralisado por uma pandemia, um vírus contagioso com certa letalida-
de assombra países, economia, política e vidas, isto é, de repente se alastra uma transformação gigantesca 
na dinâmica de vida de todas as comunidades. 

A crise econômica e a explosão da pandemia do Coronavírus, na inter-relação que há entre elas, 
têm gerado impactos e consequências profundas para a humanidade que depende de seu trabalho 
para sobreviver. Além dos altíssimos índices globais de mortalidade, ampliam-se enormemente o 
empobrecimento e a miserabilidade, na totalidade da classe trabalhadora. Em parcelas enormes 
desse contingente, como nos desempregados e informais, a situação torna-se verdadeiramente 
desesperadora, com o Brasil se destacando como um dos campeões da tragédia (ANTUNES, 2020, 
p. 03). 

Para conter o avanço da Covid - 19 medidas de higiene e isolamento social passam a ser recomendadas 
e dar lugar ao silêncio, medo e recuo da população. “Quase sempre, as primeiras instituições alcançadas por 
essas medidas são as educacionais, ambientes que mantém um grande número de indivíduos confinados 
juntos por longos períodos” (SARAIVA, TRAVERSINI E LOCKMANN, 2020, p.02).

Nesse sentido, Antunes (2020, p.10) aponta uma questão importante: 

[...] as crianças pobres em idade escolar: se não vão as escolas públicas por causa da pandemia (o 
que é justo e necessário para restringir a expansão do coronavírus), não têm como se alimentar. Se 
vão as escolas, correm o risco de se contaminar e transmitir a doença a seus familiares [...].

O confinamento sendo eficaz para o avanço do vírus, tem também suas implicações no que tange o au-
mento do desemprego, da fome, da violência intra familiar, falta de saneamento básico entre outros proble-
mas graves – expressões da questão social, que assombram a sociedade, evidenciando, os mais vulneráveis.
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Contudo, a paralisação das aulas presenciais, não significou folga para discentes e nem para docentes. 
Como aponta a pesquisa de opinião realizada para composição deste artigo, a qual mostra claramente que 
todos (as) os (as) docentes de universidades participantes respondem que a pandemia afetou o trabalho, 
principalmente o aumento da carga horária.

Com suporte legal do Ministério da Educação (MEC), as aulas passam a ser ofertadas na modalidade 
remota por meio de ferramentas digitais, deixando “de fora” certa parcela de estudantes que por uma infi-
nidade de motivos não conseguem se adequar a essa nova maneira de educação escolar. Destaca-se assim, 
as desigualdades sociais instaladas em todos os cantos desse imenso Brasil. Nas universidades, esse impacto 
também ocorreu talvez de uma forma mais branda no que se refere ao nível educacional, mas como pontua-
do em pesquisa de opinião o impacto é visto na aprendizagem dos alunos e na didática pedagógica recriada 
para uma interação virtual que exige muito mais esforços.

Claro, que diante de todos esses apontamentos o docente precisou se adequar de modo criativo para 
se conectar com os discentes, associado ao tempo de trabalho que passou a ser dentro da sua própria 
casa, paralelamente ocupando lugares antes vividos para um hobbie, lazer, divertimento e etc. Dessa for-
ma, a exaustão arrebate o cotidiano de trabalho docente tanto pela nova forma de lidar com a profissão, 
quanto pelo próprio confinamento em um ambiente que passa a ser trabalho, família, descanso e tarefas 
domésticas.

De acordo, com a pesquisa de opinião (DOCENTE I): 

Estou em trabalho remoto em casa; trabalhando triplicado - tendo que dar conta das aulas; das 
demandas do curso, pois sou coordenadora; tendo que atender as demandas familiares (filhos, 
marido, mãe idosa).

De acordo com Antunes (2020, p. 12), ele destaca as principais diferenças das modalidades de trabalhos 
realizados no período pandêmico, direcionando inclusive, sobre atividade remota “[...] Já no home office, a 
atividade remota tem um caráter sazonal, esporádico e eventual (como no período da pandemia), uma vez 
que o trabalho realizado em casa deve ser igual ao realizado no interior da empresa, com idêntica jornada 
diária”. 

Contudo, o resultado da pesquisa de opinião aponta segundo descrito pelos (as) docentes: 

Oficialmente trabalhava 40 horas semanais, mas esta carga poderia passar tranquilamente de 40, 
pois nunca é um número exato. Nesta pandemia há dias que começo o trabalho por volta das 7 
horas e vou até 23 horas. Se não tomar cuidado até mesmo os finais de semana são ocupados. 
Provavelmente posso dizer que a carga chega a 60 horas semanais (DOCENTE I).
Sempre trabalhei muito, uma média de 10 horas diárias. Mas, com a pandemia e o aumento de 
e-mails, mensagens pelo WhatsApp, capacitações para o uso de tecnologias, enfim... alguns dias 
tenho trabalhado uma média de 12 horas (DOCENTE V).

Assim, podemos afirmar a partir da pesquisa de opinião realizada, que o tempo presente coloca em 
funcionamento contínuo os docentes, em especial, das universidades, um trabalho sem pausa, produtivis-
mo demasiado, rotinas inacabáveis que pode tomar conta de qualquer outra dimensão (social, familiar, la-
zer e etc) da vida humana. Como destaca Saraiva, Traversini e Lockmann (2020, p.14): “um aspecto impor-
tante que nos parece necessário de discutir aqui é a compreensão de que essa escolarização em domicílio é 
movida por um sentimento de que não podemos perder tempo, de que não podemos parar!”.

Além disso, entendemos que o ensino remoto pode ser considerado uma inovação nos modelos de ensi-
no, mas analisá-lo criticamente aponta na maioria das vezes, que a “migração das atividades escolares vem 
manter ou até aprofundar os processos de exclusão, seja de acesso à rede, seja de condição de realização das 
atividades nas casas dos estudantes e até de sobrevivência, como alimentação” (SARAIVA, TRAVERSINI 
E LOCKMANN, 2020, p.18).

Diante de todo esse contexto, podemos considerar que os docentes, muitas vezes, estão imersos e não 
consegue mensurar o alcance de suas aulas, o nível de aprendizagem e compreensão dos discentes, muito 
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menos garantir uma participação igualitária para todos, em cada aula remota. Desse modo, logo a seguir 
aprofundaremos na questão da docência levada à exaustão no período de pandemia da Covid-19 e suas 
implicações para a vida pessoal de acordo com o resultado da pesquisa de opinião realizada.

A DOCÊNCIA LEVADA A EXAUSTÃO

Na intenção de entender de que forma a pandemia afetou na educação brasileira e por ser um contex-
to recente e ainda em acontecimento, além da pesquisa bibliográfica que foi efetuada principalmente em 
livros e artigos científicos, realizou-se uma pesquisa de opinião, a qual foi respondida por cinco docentes 
que atuam no curso de Serviço Social de universidades públicas em duas universidades distintas, uma 
localizada no estado de São Paulo e outra em Minas Gerais, tendo objetivo de entender como o momento 
pandêmico afetou a educação nas regiões e instituições.

A pesquisa de opinião contou com um total de oito questões, dentre as quais se buscou entender: os (as) 
docentes sentiram algum impacto da pandemia no trabalho executado; houve alterações na carga horária; a 
execução do ensino remoto afetou, na perspectiva pessoal; a qualidade do ensino; a rotina de trabalho neste 
período trouxe algum adoecimento; foram buscadas alternativas de manutenção da saúde; a prática do 
trabalho sendo realizada dentro das próprias casas trouxe algum conflito com a família ou com as pessoas 
que convivem na mesma residência. 

Para que a pesquisa de opinião fosse efetivada, utilizou-se da ferramenta de Formulário Google, com as 
indagações formuladas pelas autoras, mantendo a ética profissional e garantia do sigilo dos (as) participan-
tes - anonimato. Todos aceitaram livremente responder e contribuir com a pesquisa. Posteriormente o link 
do formulário foi enviado para docentes das duas universidades, com um prazo pré-estabelecido de respos-
ta. Dos dias 14 a 22 de outubro, foram obtidas cinco respostas, e nesta data o formulário foi encerrado. Para 
o estudo dos dados, a análise foi feita caso a caso, na intenção de trabalhar com todo o material recebido. 
Utilizaremos a identificação: Docente I, II, III, IV e V, uma vez que, em nenhum momento da pesquisa, foi 
solicitado qualquer tipo de identificação pessoal. 

Diferentemente de outras pandemias que existiram anteriormente no mundo, como por exemplo, a 
chamada Gripe Espanhola, o isolamento social físico feito agora no ano de 2020 não efetivamente manteve 
as pessoas afastadas umas das outras, devido às formas alternativas de comunicação. A utilização das tec-
nologias e de recursos digitais para interação auxiliou na manutenção do contato entre familiares e amigos, 
bem como a obtenção de notícias e entretenimento. 

Os recursos digitais, assim como já dito, não foram utilizados apenas para conversas e ligações, mas 
foi uma forma encontrada de trabalho. Funcionários de empresas de todos os setores foram mantidos no 
chamado trabalho remoto, executando suas funções dentro de suas casas. O mesmo aconteceu com alguns 
setores públicos, como a educação, que professores de escolas e universidades necessitaram em se adaptar 
rapidamente e sem nenhum treinamento prévio, para utilizar plataformas digitais para ministrar suas au-
las, diante das telas de computadores e celulares. 

Os participantes da pesquisa salientaram esta dificuldade em utilização das tecnologias, que se tornou 
essencial para a efetivação de suas atividades laborativas, assim como apresentado em uma resposta: 

O não domínio da tecnologia, fundamental as atividades remotas, o que exigiu novos conhecimen-
tos e habilidades. O aumento da demanda e as dificuldades próprias desse contexto pandêmico, 
como por exemplo dificuldades de acesso aos livros e demais recursos da universidade para a 
realização da pesquisa (DOCENTE V, 2020).

Para um (a) docente que sempre atuou na educação presencial, dentro de salas de aulas com em média 
trinta alunos, a diferença entre ministrar aulas no espaço escolar e ministrá-la em suas próprias casas já 
é sentida logo de início. Dentre as modificações perceptíveis aos docentes participantes da pesquisa de 
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opinião, foram apresentadas necessidades objetivas, físicas e teóricas para que fosse possível se adequar ao 
novo modelo de ensino, conforme relatos:

Tive de comprar cadeira apropriada, tive de fazer aula gravada, investir em curso do Moodle e ou-
tros cursos de EAD, tirou o tempo de estudo especifico de minhas aulas prejudicou o processo de 
avaliação do aluno (DOCENTE I, 2020).
Meus filhos estão tendo aula também, então foi preciso adaptar os espaços para que todos pudes-
sem ter aulas e eu ministrar aula (DOCENTE IV, 2020).

Desta forma, para se iniciar a atividade de ministrar aulas online foram necessários alguns movimen-
tos por parte dos docentes para uma melhor preparação e adaptação ao novo estilo de trabalho. Mesmo 
com cuidado de adequar o espaço físico e a dinâmica da casa a esta estrutura, de acordo com a experiência 
de docentes de ensino superior apreendida na pesquisa, os impactos da pandemia em seus trabalhos foi 
sentido de forma unânime, relatando esta influência nas mais diversas atribuições por eles (as) exercidas. 
Alguns trouxeram que a educação remota atrapalhou na realização de atividades de pesquisa e de extensão 
que antes eram realizadas, outros trouxeram a necessidade de se adaptar a utilização de uma nova metodo-
logia com os alunos, conforme relato a seguir, quando questionado em quais dimensões a pandemia afetou 
o trabalho:

Em todas as dimensões. Na preparação das aulas que exigem a construção de novas metodolo-
gias, de reorganização do conteúdo. O trabalho tem sido extremamente desgastante, já que há 
todo um empenho para tornar esse momento possível, mas tudo é insuficiente (DOCENTE II, 2020). 

Ainda considerando a forma em que tais docentes sentem o impacto da pandemia em seus trabalhos 
- 60% deles alegaram estar trabalhando mais, considerando as atividades domésticas e familiares, mas tam-
bém estarem cumprindo uma jornada de trabalho maior. Quando questionados especificamente sobre se 
houve alguma alteração na carga horária - 80% deles responderam que a quantidade de horas trabalhadas 
aumentou um pouco neste período. Dentre as quais alegaram estar trabalhando mais neste cenário de pan-
demia, metade delas apresentam que antes do trabalho remoto cumpriam oito horas diárias, e atualmente 
estão cumprindo em média doze horas, isto é, um acréscimo de quatro horas a mais de trabalho diário. 

Outro (a) docente apresentou um aumento de cinco a sete horas diário, estando trabalhando em torno 
de treze a quinze horas. Podemos considerar que a carga horária estabelecida contratualmente, muitas 
vezes é extrapolada em razão das diversas funções que a classe trabalhadora precisa executar, e pensando 
a respeito do trabalho docente, a necessidade de preparar aulas, elaborar atividades avaliativas, conteúdo, 
correções, atendimento a alunos, orientações e etc., o tempo trabalhado excede o tempo de contratos já 
anteriormente à pandemia.

Desta forma considerando empregos públicos que não há a contagem de horas extras, a exploração do 
trabalhador se torna evidente, pois o tempo trabalhado não condiz com o valor do salário recebido e para-
doxalmente a isso, a não execução destas atividades que aqui vão ser chamadas de extra sala de aula, muitas 
vezes gera uma defasagem na aprendizagem dos discentes que não participam, demandam atendimentos, 
avaliações e apresentação do conteúdo de forma mais didática para aqueles que tem maior dificuldade/li-
mitação em acompanhar. Antunes (2009), apresenta as tendências do trabalho em domicílio e também suas 
limitações em alguns setores, já em seu livro lançado em 2020, ele apresenta algumas vantagens do ponto 
de vista do capital para o home office e citaremos apenas uma delas aqui, a do “fim da separação entre tempo 
de trabalho e tempo de vida (visto que as nefastas metas ou são preestabelecidas ou se encontram interiori-
zadas nas subjetividades dos que trabalham) ” (ANTUNES, 2020, p.29, grifos do autor). O que salienta as 
informações apresentadas em relação ao aumento da carga horária dos docentes atuando em home office 
neste período. 

Desta forma, podemos considerar que ministrar aulas por meio de tecnologias, mesmo que sejam as 
chamadas atividades síncronas, onde há uma interação “ao vivo” através de plataformas digitais, de acordo 
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com as respostas obtidas não possuem a mesma efetividade nem na transmissão de conhecimento, tam-
pouco na apreensão do mesmo. 

Considerando o aumento da carga horária de trabalho, que passa a exigir mais dos (as) docentes, bem 
como todas as alterações ocorridas por conta do isolamento social, a necessidade de um aprendizado rápido 
com utilização de tecnologias digitais, como já apresentado, e também o distanciamento de pessoas, instiga 
a pensar em relação a saúde destes docentes que estão ministrando aulas diariamente.

Quando questionados se esta nova rotina de trabalho lhes trouxe algum tipo de patologia - 40% dos 
participantes alegaram que sim, e ao especificarem que tipo de adoecimento foi este, notou-se um adoeci-
mento físico, mas a predominância de um impacto na saúde mental. 

Fico ansiosa com muita frequência, pois os prazos para elaboração dos planos de ensino, para lan-
çamento de notas, para correção das atividades são muito curtos. Afeta também porque entendo 
que o ensino remoto é uma farsa, mas também sinto a impotência de ver que essa modalidade não 
está funcionando e que não consigo fazer algo significativo para alterar. Então começo pensar na 
minha prática enquanto docente, o que posso fazer e como posso fazer. Tento criar outras formas 
de avaliação, pensar e aplicar outras dinâmicas para as aulas, mas ainda assim tudo é insuficiente. 
Isto vai minando minhas forças, o desejo e a esperança (DOCENTE II, 2020).

Podemos então, estabelecer uma relação direta do adoecimento mental com a tentativa de cumprir 
prazos, garantir a aprendizagem dos alunos, utilizar novas dinâmicas para ministrar aulas e etc.. Os (as) 
docentes passam a trabalhar mais tempo e ao notar que a efetividade do ensino remoto é bastante distinta 
do ensino presencial, há uma desmotivação do profissional. 

Quando questionados sobre a busca por alguma medida para auxiliar no cuidado com a saúde em ge-
ral, dois quintos dos participantes alegaram ter buscado alternativas como, por exemplo: seguir recomen-
dações médicas e de órgãos de saúde pública, bem como procurar separar o que são horários de trabalho de 
momentos da vida privada, priorizando atividades que trazem bem-estar e lazer. 

Em relação as medidas de garantia da saúde por conta das modificações no trabalho - 60% das pessoas 
disseram ter utilizado as mais diversas alternativas para manter-se saudáveis, como por exemplo medica-
mentos, alguns hobbies, leituras de livros literários para descontrair, e também: 

Organizar horários para ler/responder e-mails e mensagens; manter a agenda atualizada, atentan-
do para os muitos compromissos e evitar duplicidade de atividades; selecionar lives e demais ati-
vidades acadêmico-científicas importantes para a formação permanente; e saber dizer não frente 
a algumas demandas que não teria condições de realizar nesse momento (DOCENTE V, 2020). 

As alterações que foram necessárias para a adaptação do ensino ao modelo remoto, assim como expli-
citado, trouxeram adversidades tanto na vida profissional como na vida pessoal de cada participante. Em 
resposta à pergunta sobre o fato de estarem ministrando aulas dentro de suas residências e a ocorrência de 
algum conflito familiar - 40% dos participantes ressaltaram que passou por isso, ou seja, esta nova dinâmi-
ca de trabalho ocasionou desentendimentos com as pessoas que residem no mesmo espaço.

Entende-se que este momento que estamos passando é bastante singular na vida de todos os seres 
humanos, que a pesar de muitos especialistas já avistarem uma situação de pandemia e alertarem órgãos 
de saúde, a pandemia ocorreu de maneira repentina e inesperada para todos os setores, sendo que a única 
solução apresentada foi: ficar em casa. Tanto na vida individual do trabalhador assalariado, como na vida 
social, a situação social e econômica que o país tem enfrentado a imprudência do governo de conduzir os 
mais diversos setores do país – crise política, os índices de desemprego que já vinham crescentes, a intensi-
ficação da jornada de trabalho, o acirramento da desigualdade social do país, todos estes fatores se eviden-
ciaram ainda mais com a instauração da pandemia.
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CONSIDERAÇÕE FINAIS

Como apresentado, a situação de crise estrutural do capital já estava posta desde finais do século XX, 
e na intenção de reestruturação deste modelo, quem sempre esteve sofrendo impactos com uma maior ex-
ploração de seu trabalho e concomitantemente uma maior pauperização é o trabalhador assalariado, pois 
os quais detêm os meios de produção, mesmo em crise econômica, aumentaram suas taxas de acumula-
ção, conforme apresenta Meszáros (2011). Em países como o Brasil, em que os governantes se mostraram 
completamente ineficazes na condução da crise sanitária que se instaurou, por vezes até desestimulando 
o distanciamento social, reabrindo comércios e etc. quem continua sendo mais afetado com todos esses 
fatos é o proletariado, os trabalhadores que necessitam vender sua força de trabalho para sobreviver, que 
continuam tendo que utilizar de transportes lotados para chegar a seus locais de trabalho e sentem dire-
tamente os significativos número de mortes diárias, pois muitos não tem condições mínimas de higiene e 
saneamento básico.

Aqueles que tiveram que continuar trabalhando de suas casas também sentiram diretamente os efeitos 
desta crise, com uma maior intensificação de seus trabalhos, um adoecimento principalmente psicológico, 
um impacto na qualidade do ensino e etc. 

Por certo, há elementos positivos destacados pela classe trabalhadora, como não precisar fazer 
os deslocamentos, ter maior liberdade de horários, poder se alimentar melhor e etc., mas é sempre 
bom recordar que se trata de uma relação profundamente desigual entre trabalho e capital, em que 
o que se perde é sempre muito maior do que aquilo que se ganha (ANTUNES, 2020, p.29).

Salienta-se que o presente trabalho não visa esgotar o estudo sobre a temática, mas sim instigar o debate 
para refletir sobre as condições de trabalho e de educação. Os recursos digitais auxiliaram e ainda estão 
auxiliando para que as pessoas não estejam solitárias, na manutenção do contato e da comunicação, bem 
como na aquisição e transmissão de conhecimento, mas também se faz necessário pensar sobre as limita-
ções deste modelo de trabalho, aqui especificamente para a educação, buscando compreender quais defa-
sagens ele irá trazer no aprendizado e assimilação do conhecimento, como também na atuação do docente 
que teve que se adaptar a uma nova forma de trabalhar. Pensando na exploração sofrida pelo trabalhador 
e como o modelo remoto se torna um sincretismo da vida pessoal com a vida profissional, cada vez mais 
aliena o trabalhador engendrando-o na lógica do capital. 
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CIDADE MARAVILHOSA, CHEIA DE INTERVENÇÕES 
MIL: UMA BREVE ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO 
EXÉRCITO BRASILEIRO NO RIO DE JANEIRO

Tatiane Moura Amaral
Lourenço Pablo Silva Ferreira

Resumo: Este artigo buscará compreender a lógica operante das missões de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) desempenhadas pe-
las Forças Armadas brasileiras principalmente sob o aporte teórico da Necropolítica, conceito desenvolvido pelo filósofo camaronês 
Achille Mbembe, mas também partindo de argumentos desenvolvidos por Giorgio Agamben sobre o Estado de exceção. Também se-
rão considerados aspectos econômicos, políticos e sociais particulares do Brasil, já que um dos objetivos específicos é desenvolver 
um breve estudo de caso sobre a atuação das Forças Armadas nas favelas cariocas e sua consequente violação de direitos humanos 

Palavras chave: necropolítica, Brasil, Rio de Janeiro, Exército

DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E RACISMO:  
O NECROPODER COMO UM PROJETO DE EXTERMÍNIO 

Achille Mbembe em seu livro Necropolítica (2018), rejeita a noção tradicional de que a soberania nada 
mais é do que um projeto de busca pela autonomia, onde os cidadãos, livres e iguais, seriam os principais 
responsáveis e controladores de seus significados. O foco dado pelo autor são naquelas formas de sobera-
nia em que ocorre a instrumentalização da existência humana, assim como a aniquilação de corpos e da 
população. Para ele, os atributos fundamentais da soberania são o poder e a capacidade de definir quem 
deve viver ou morrer, quem é descartável ou não para a sociedade. Portanto, para Mbembe, a necropolítica 
consiste basicamente no uso do poder político e social para ditar como algumas pessoas podem viver e 
como algumas devem morrer (MBEMBE, 2018).

Dessa forma, se apropriando de uma nova noção para o conceito de autonomia, o autor aborda o sen-
tido de apropriação de corpos humanos e seu coletivo, a sociedade, citando a noção de construção da 
soberania de Hegel, onde a morte é um fator central, uma vez que, o “devir sujeito”, ou seja, se reconhecer 
enquanto sujeito na sociedade depende da ciência do risco da vida e do enfrentamento da morte. Assim, em 
última instância, a soberania é traduzida por Mbembe no direito de matar e na forma com que a política se 
relaciona personalmente como o determinar da morte (MBEMBE, 2018).

O conceito de necropolítica se alicerça também na noção foucaultiana de biopoder, na qual há uma 
divisão entre quem deve viver e quem deve morrer e esse julgamento requer que a sociedade seja secciona-
da: “esse controle pressupõe a distribuição da espécie humana em grupos, a subdivisão da população em 
subgrupos e o estabelecimento de uma censura biológica entre uns e outros” (MBEMBE, 2018, p. 17). É a 
partir desse argumento que Foucault define o termo “racismo” e entende a ligação entre a política da raça 
e a política da morte. Sugere então, que o racismo é, em última instância, uma “tecnologia” que viabiliza o 
biopoder e possibilita ao Estado exercer a soberania, ou seja, o direito de definir que vive. Para Foucault, 
o racismo é “a condição para a aceitabilidade do fazer morrer” (FOUCAULT apud MBEMBE, 2018, p. 18).

A distorção da alteridade, a ideia de que a existência do outro seja uma ameaça à minha vida e de que 
a sua morte significaria maior segurança à minha existência é uma noção que, segundo Mbembe, está pre-
sente tanto na primeira quanto na última modernidade, tendo o regime nazista como claro exemplo de um 
Estado racista que exerceu plenamente seu direito de matar (MBEMBE, 2018). Isto posto, na tentativa de 
traçar paralelos com o estudo de caso que será apresentado, podemos associar essa distorção da alteridade 
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e da morte do outro enquanto afirmação da minha existência e segurança à massacres em penitenciárias, 
com destaque ao Carandiru. O senso comum de que “bandido bom é bandido morto”, mais do que nunca 
institucionalizado pelo governo brasileiro, é uma tradução tanto dessa distorção da alteridade quanto do 
racismo, sendo ambos mantidos pela necropolítica e suas implicações práticas.

Giorgio Agamben é um autor que, ao se debruçar sobre a questão do Estado de Exceção, fornece al-
gumas ferramentas teóricas para Mbembe, contribuindo para a ampliação do debate da necropolítica. Em 
sua obra “Estado de Exceção” ele parte da definição do filósofo alemão Carl Schmitt, também utilizado por 
Mbembe, que define “soberano” enquanto aquele que decide sobre o estado de exceção. Nesse sentido, é so-
berano aquele que detém o poder de suspender o ordenamento jurídico, ou seja, suspender a lei em termos 
práticos e, ao fazê-lo, decreta um cenário de anomalia (ARAÚJO, 2016). Araújo (2016, p. 22) ainda coloca 
que tem-se aqui o paradoxo da soberania, já que o soberano está, ao mesmo tempo, dentro e fora do orde-
namento jurídico, já que está em seu poder decidir se a constituição de um país pode ser suspensa ou não. 

Achille Mbembe (2018) e Giorgio Agamben possuem visões semelhantes a respeito do Estado de 
Exceção. Segundo o primeiro, o Estado de Exceção se tornou a base normativa do direito de matar - a 
necropolítica apela à exceção, à emergência e a uma noção distorcida do “inimigo” para explicar o aniqui-
lamento de outrem. Agamben afirma que em um Estado de Exceção existe uma conduta do Estado que 
ocorre na lacuna da lei, ou seja, ações que são realizadas entre as zonas política e jurídica, apresentando, em 
sua essência, incertezas e indeterminações. Para ele, quando o Estado assume tal postura ele produz, na so-
ciedade, vidas sem proteção e constantemente vulneráveis à violência estatal e/ou às decisões do soberano 
(MARQUES; LOURENÇO; SPOSATO, 2018; MBEMBE, 2018). 

Esse fenômeno então transforma o homem inserido neste cenário em homo sacer, destituindo o indi-
víduo do direito político, e estabelecendo o que Agamben chama de “vida nua”. A figura do homo sacer 
representa o homem em situação de total destituição de dignidade e segurança, ele é ao mesmo tempo, 
matável e insacrificável, uma vez que aquele que atentar contra essa vida no sentido biológico, não estará 
cometendo delito algum, mas sobre o qual investimentos não são rentáveis. A população penitenciária e a 
população das favelas e as violações de direitos humanos recorrentes nestes dois locais demonstram muito 
bem essa lógica (ARAÚJO, 2016). 

Essa questão se torna uma ameaça clara à democracia, uma vez que o Estado de exceção se estabelece 
enquanto um paradigma moderno de técnica de governo e sobretudo justificado por discursos que reafir-
mam a necessidade de manutenção da ordem jurídica e da segurança, o que se agrava muito com a mani-
pulação do medo, que se torna um elemento que legitima a imposição do estado de exceção, afinal, quanto 
maiores forem o medo, a insegurança e a inquietude, menor será a resistência coletiva contra a supressão de 
direitos ou a implementação de mecanismos de controle (ARAÚJO, 2016). É nesta seara que é possível in-
cluir o Decreto Federal nº 9288 de 2018, assinado pelo então presidente Michel Temer para, através de uma 
intervenção federal, pôr fim ao comprometimento da ordem pública na cidade do Rio de Janeiro e garantir 
a segurança pública da população carioca. Mas qual segurança? E mais importante, segurança para quem?

Trazendo os conceitos supracitados da obra de Mbembe e, de maneira mais sucinta, a de Agamben para 
o contexto latino americano podemos destacar, desde o início, a maneira com a qual o subcontinente foi co-
lonizado e também o contexto nada favorável da pós-colonização, com 300 anos de exploração e violência 
a serem ainda superados. Com uma maturidade social e cultural pouco expressiva nestes países, práticas 
políticas condenáveis foram capazes de construir instituições que preservam os privilégios das elites, além 
de um desenvolvimento que promove concentração e desigualdade. Ademais, é nesse contexto que as FFAA 
foram construídas, ocupando o papel institucional citado, em uma lógica de imposição da ordem jurídica 
ao rigor das elites e em detrimento de outros grupos, as minorias. (ARAÚJO, 2016).

Além disso, para Mbembe, as colônias sempre foram, na visão da metrópole, um território onde a sobe-
rania permite o exercício de um poder à margem da lei, tendo o imaginário europeu criado nas nestas uma 
espécie de “zonas em que guerra e desordem, figuras internas e externas da política, ficam lado a lado ou 
se alternam’’ (MBEMBE, 2018, p. 35). Essa possibilidade de administração de um território sem lei também 
deriva da negação do nativo enquanto humano por questões raciais. Para o conquistador, os considerados 
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selvagens representam uma espécie animal cuja existência reforça a negação de qualquer relação em co-
mum que conquistador e nativo possam ter, fardo que é hoje posse das populações negras e marginalizadas 
das sociedades latinoamericanas.

Por todas essas razões, o direito soberano de matar não está sujeito a qualquer regra nas colônias. 
Lá, o soberano pode matar a qualquer momento ou de qualquer maneira. A guerra colonial não 
está sujeita a normas legais e institucionais. Não é uma atividade codificada legalmente. Em vez 
disso, o terror colonial se entrelaça constantemente com um imaginário colonialista, caracterizado 
por terras selvagens, morte e ficções que criam o efeito de verdade. [...] As guerras coloniais são 
concebidas como a expressão de uma hostilidade absoluta que coloca o conquistador face a um 
inimigo absoluto (MBEMBE, 2018, p. 37).

É sobre este solo que a sociedade brasileira se desenvolve, carregando até hoje comportamentos dessa 
lógica colonial. Mbembe destaca esse processo ao colocar que a ocupação colonial produziu fronteiras, 
hierarquias, zonas e enclaves, incluindo desde noções de propriedade até a categorização das pessoas e sua 
divisão social e racial e, por fim, deixando como legado uma ampla reserva de imaginários culturais. Para 
o autor, tais imaginários produziram nesses espaços direitos diferentes que são determinados de acordo 
com a categorização supracitada da sociedade: no fim das contas isso se traduz no exercício da soberania, 
e o espaço em que esta é exercida é sua matéria prima. Todo esse processo produz uma marginalização do 
colonizado ao que Mbembe nomeia terceira zona, entre o estatuto do sujeito e do objeto (MBEMBE, 2018). 
Partindo do pressuposto de que arquétipos e símbolos são transferidos no imaginário coletivo por todo o 
decorrer temporal nacional, essa figura do colonizado se traduziu em novos corpos, sendo normalmente 
aplicada às minorias marginalizadas. 

Dessa forma, Mbembe busca ao teorizar a necropolítica e o necropoder mostrar como esse tipo de 
soberania configura as relações sociais, criando novas formas de existência, produzindo condições de vida 
que caracterizam populações enquanto “morto-vivos”. Na tentativa de demonstrar o desenvolvimento da 
necropolítica nos países periféricos e aproximar cronologicamente a maneira como ela se instala, trazemos 
algumas considerações de Agamben, que, apesar de configurarem um salto histórico, ajudam a entender 
como os mecanismos da necropolítica se perpetuam (ARAÚJO, 2016).

O autor coloca que, com a bipolaridade no cenário internacional estabelecida pela lógica da Guerra 
Fria, a América Latina se viu como um objeto para a reafirmação do poder estadunidense, visto que este 
havia falhado em Cuba, e o sul do continente era o outro foco de influência política regional. Este foi um 
dos fatores que levaram a uma sequência de golpes de estado na América Latina, demonstrando a fragilida-
de das democracias nesta região e a suscetibilidade à transformação desses espaços no que Agamben chama 
de “campo”, ou seja, o espaço geográfico onde é manifestado o estado de exceção, o local de manifestação 
da biopolítica (ARAÚJO, 2016).

Ao levantarmos todos esses pontos, entendemos que se faz necessário compreender a eficiência do 
regime de Direitos Humanos nas camadas minoritárias e marginalizadas da sociedade brasileira e como a 
necropolítica faz com que este mesmo regime trabalhe de maneira a excluir certos corpos. O necropoder, 
presente na estrutura latino-americana, faz com que os Estados desta região possuam instrumentos legali-
zados para eliminar corpos que são vítimas de uma herança social inalterada com o avanço do “progresso” 
nos países, tornando-os vítima de suas demonstrações de força ao invés de beneficiária dos seus bens e 
serviços (ARAÚJO, 2016).

A discussão envolvendo a atuação da necropolítica no Brasil requer um recorte com enfoque racial, vis-
to que por carregar uma herança social desde o período colonial nacional, os corpos negros são os que mais 
sofrem com o uso legitimado da força estatal. O passado colonial brasileiro não falha em replicar caracte-
rísticas práticas clássicas dos estados em que se perpetua o necropoder, de modo que o estado de exceção e 
o de sítio constante são figuras recorrentes do viver brasileiro, fazendo com que a brecha em que o estado 
de direito está suspenso se torna cada vez maior; de maneira permanente a lei deixa de ser restritiva para o 
estado e cada vez mais os corpos negros são as principais vítimas (PESSANHA, 2018).
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A realidade de escravo que era mantido sob o domínio do colono era algo que não se restringia aos 
meios burocráticos do período, de forma que a submissão se estendia também ao corpo do escravizado de 
forma violenta, mas institucionalizada. Essa receita predomina ainda na relação do estado com a popula-
ção negra e marginalizada. De forma estrutural, a parcela vitimizada da sociedade é condenada aos mais 
altos índices de violência e encarceramento, sendo subjugada não só a negligência do estado, mas prin-
cipalmente a uma estrutura de morte direcionada que age em um contexto de normalidade (AMARAL; 
VARGAS, 2019).

Neste contexto, crescem cada vez mais as taxas de violência envolvendo a população negra, de maneira 
que a expectativa de vida desta parcela da sociedade está mais e mais associada aos critérios definidos pelo 
mesmo estado que nega a garantia de direitos básicos e que além de tudo usa o sistema penal como ferra-
menta de controle e morte em massa, sendo um dos principais instrumentos da necropolítica brasileira. 
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nos relatos de homicídio do país, independente do 
contexto, a probabilidade dos casos envolverem jovens negros como vítimas, superam as de jovens brancos 
estarem envolvidos, com mulheres negras sendo também as principais ameaçadas quando o crime é anali-
sado por gênero (AMARAL; VARGAS, 2019).

No país que escravizou o trabalho negro por mais tempo, o encarceramento é hoje uma ferramenta de 
perpetuação do genocídio estatal da população negra, sendo muitas vezes um braço do interesse privado 
das instituições que também usufruem de vivência concentradas e racialmente desiguais. Assim, a exclusão 
espacial dessas pessoas em locais como as periferias de grandes cidades, as favelas, pode ser pensada desta 
mesma lógica. Associado a outras práticas da necropolítica brasileira como a violência, o desemprego, a 
baixa renda e a morte, o negro brasileiro sobrevive sujeitado a um eterno estado de exceção, cujo caminho 
parece buscar em o extermínio de grande parte da população. Nessas condições, as políticas estatais mo-
vem uma completa parcela da população à marginalidade social, política e espacial, com poucas opções 
de fuga que não beiram o crime ou a morte, dando continuidade ao histórico contexto de subjugação da 
população negra.

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA NECROPOLÍTICA 
PELAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS 

A transição brasileira à democracia pós-ditadura deu-se por vias que implantaram um padrão bastante 
peculiar nas relações civis-militar no país. O processo de transição foi levado a cabo inicialmente a partir 
do governo do general Ernesto Geisel e conduzido, a partir de então, segundo parâmetros definidos pelo 
próprio regime. Após essa primeira fase, a continuidade do processo deveria conduzir as relações civis-mi-
litares para patamares apropriados ao novo regime democrático que se iniciava. Contudo, o aperfeiçoa-
mento daquelas relações no contexto de transição democrática “pactuada” caracterizou-se por um ritmo 
lento e cauteloso, o que se explica por diferentes razões, que não são exclusivamente políticas e tampouco 
traduzem a possibilidade de um retrocesso autoritário (SOARES, 2003). 

Paralelamente, as próprias Forças Armadas enfrentaram uma fase de crescentes exigências de adap-
tação após 21 anos de permanência no centro do poder político. Novas condições sugeriam ou mesmo 
impunham às FFAA uma redefinição do seu papel político. O discurso militar do período é então estrutu-
rado em um duplo parâmetro temporal: o passado que queriam manter intocado e o presente que deman-
dava mudanças, em um equilíbrio complexo de efetivação. A forma pela qual se engendrou a transição 
no Brasil permitiu a permanência da autonomia da corporação, que se refere à capacidade de interpretar 
e agir sobre as questões de defesa e segurança nacional. Nesse sentido, consideram-se no direito de con-
trolar sua organização interna, de desempenhar um papel nas áreas extra-militares dentro do aparelho 
do Estado, ou mesmo de estruturar as relações entre o Estado e a sociedade política civil (D’ARAÚJO; 
SOARES; MATHIAS, 2008).
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À exceção da Constituição de 1937 as demais constituições republicanas foram unânimes em manter 
o preceito legal que atribui aos militares, além da defesa externa, a garantia dos poderes constitucionais 
(constituídos nas de 1967 e 1969), da lei e da ordem. As FA admitiam alguns retoques superficiais, desde 
que se mantivessem em essência as prerrogativas políticas que vigoravam desde o final do Império. O fato 
de as Forças Armadas terem tido, principalmente na República, um papel político preponderante dificul-
tava a aceitação de que devessem restringir suas ações a uma função constitucional que lhes impusesse 
somente a competência para a defesa externa do país. Assim, a permanência das atribuições relativas à 
manutenção da lei e da ordem passou a significar a própria identidade das FFAA (SOARES, 2003). 

Devido às emergências das “novas ameaças” surgidas com o fim da Guerra Fria e por uma série de 
características históricas e estruturais do próprio Brasil, o sistema policial do estados da federação não se 
mostra à altura para de contrapor ao nível de violência sempre crescente no país. Dado a gravidade da situa-
ção segmentos diversos da sociedade indicam as FA como o último reduto estatal para exercer o monopólio 
da violência legítima (SOARES, 2003). Essa demanda se aglutina com a autonomia da instituição militar 
para lidar com as questões internas de segurança, o que produz um quadro de recorrentes participações do 
Exército em situações que deveriam estar sob responsabilidade das polícias estaduais.

Apesar de existir a previsão constitucional de que as instituições militares federais sejam responsáveis 
pela preservação da lei e da ordem, corre-se o risco de se ter uma atuação militar em áreas da esfera da 
ordem policial, que lhe são impróprias considerando seu preparo profissional e equipamento. A ação do 
Estado brasileiro em diversas áreas já emprega uma ação belicosa - combate à pobreza, guerra ao analfabes-
timo e às doenças transmissíveis, luta contra o desemprego, etc. - e as circunstâncias exacerbam ainda mais 
o discurso, agora pronto para atuação direto na segurança pública. Chega-se a uma situação na qual parece 
inevitável o uso da força em detrimento da construção do consenso (D’ARAÚJO; SOARES; MATHIAS, 
2008).

As próprias Constituições nacionais do Brasil garantiram espaços para a autonomia militar, man-
tendo as Forças Armadas como “instituições permanentes”, e portanto, acima do jogo da política, 
com responsabilidades na “garantia da lei e da ordem” e na “construção da nação”. (LIMA, 2015, 
p. 20).

Ao passarmos pelo processo de distensão de maneira pactuada e permitindo que a Constituição Cidadã 
garanta espaço para a atuação interna das Forças Armadas de maneira a suprimir inseguranças públicas, 
medida essa que é garantida pelo art. 34 da Constituição de 1988, o Exército Brasileiro se torna então o 
principal instrumento de eliminação dos corpos entendidos socialmente como inválidos para o Estado. 
Dessa forma, através da legalização desse tipo de ação que os militares podem tomar frente ao que os mes-
mo entendem como “desordem”, é que a necropolítica e a invalidez dos corpos das minorias é institucio-
nalizado, e socialmente entendido como aceito ou até mesmo necessário para que se possa construir um 
Estado desenvolvido.

SEGURANÇA PÚBLICA É O VERDADEIRO MOTIVO?

No dia 16 de fevereiro de 2018 foi instituído pelo então Presidente da República Michel Temer, o Decreto 
nº 9.288, inaugurando assim, o inciso terceiro do artigo 34 da Constituição Federal de 1988, que trata das 
exceções nas quais o Estado pode por meios legítimos intervir nos Estados, no caso do inciso III, a prerro-
gativa é a preservação da Ordem Pública, que naquele contexto foi tida como comprometida (RODRIGUES; 
ARMSTRONG, 2019, p. 6).

O governo do então presidente Michel Temer, apresentou como principal justificativa da interven-
ção federal do Rio “pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado do Rio de Janeiro” 
(RODRIGUES; ARMSTRONG, 2019, p. 6), ou seja, garantir que o bem social e a manutenção da ordem 
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prevaleçam, mitigando assim, possível ameaças aos pacifismo social. Para tanto, o Estado pode utilizar de 
seus diversos recursos e instrumento e, no caso em questão, as Forças Armadas Brasileiras foram o instru-
mento escolhido.

Notoriamente sabemos que o Rio de Janeiro é conhecido mundialmente por suas belezas e é um dos 
ponto turístico mais visitado do Brasil. Além disso, a cidade também adquiriu fama internacional graças 
aos seus índices de criminalidade. Frequentemente podemos ver manchetes nos meios de comunicação 
relacionadas a violência que aflige a Cidade Maravilhosa, fazendo com que o Rio de Janeiro pareça estar em 
constante conflito contra a insegurança e a violência (OLLIVEIRA, 2018).

A tríade deste conflito é composta por: i) milicianos e policiais militares e/ou civis, alguns destes 
que ainda estão em plena atividade. Esse grupo lança mão do uso da violência indiscriminada, ameaças 
e extorsão para manter o seu poder sobre as comunidades cariocas; ii) traficantes de armas e drogas, os 
mais evidenciados pela mídia e, sobretudo, aqueles que estão presentes nas favelas; e iii) por fim, o Estado 
brasileiro e o estado do Rio de Janeiro, aqueles que deveriam garantir a não ocorrência deste confronto 
(BIGHETTI, 2018). 

A principal justificativa utilizada pelo governo de Michel Temer para atestar a ameaça à ordem pública, 
foi o aumento da violência no Rio de Janeiro, sobretudo o aumento no número de homicídios. No gráfico 
abaixo podemos observar alguns dados interessantes no que tange esse aumento. Observa-se no gráfico 1, 
que desde o início do governo do ex-Presidente Lula, em 2003 o número de homicídios na cidade do Rio 
de Janeiro, veio caindo gradativamente, e por volta do segundo mandato da ex-Presidente Dilma Rousseff, 
sobretudo, em meados de 2015, quando seu processo de impeachment ganhou força, que percebe-se uma 
elevação no número de homicídios. 

Gráfico 1 

FONTE: elaborado com base no Atlas da Violência - IPEA (2020)

Quando mudamos o enfoque para o estado do Rio de Janeiro e as mortes ocasionadas por armas de 
fogo, percebemos semelhanças, como a curva do gráfico 2 acusa. Há uma correlação entre esses dois ele-
mentos; uma vez que a capital carioca é a maior cidade do estado, ela carrega o fardo de ser também a mais 
violenta.
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Gráfico 2

FONTE: elaborado com base no Atlas da Violência - IPEA (2020)

Entretanto, ao analisarmos o panorama nacional, como colocado no gráfico 3, é possível observar que 
ao longo do anos a região sudeste teve uma significativa redução no número de homicídios. Em contra-
partida, essa taxa na região nordeste tem crescido gradativamente ano após ano e, até então, não houve ne-
nhum movimento no sentido de uma intervenção em cidades como Fortaleza, onde a violência mata tanto 
quanto o novo vírus SARS-CoV-2, mais conhecido como COVID-19 (OLLIVEIRA, 2020). 

Gráfico 3

FONTE: elaborado com base no Atlas da Violência - IPEA (2020)

Essa constatação vem de encontro ao dados apresentados pelo site Intercept Brasil em 2018, que aponta 
a intervenção federal feita no Rio de Janeiro como parte de um plano midiático, construído pelo governo 
e pela mídia sensacionalista ao longo dos anos. A matéria da jornalista Cecília Oliveira, publicada um dia 
após o decreto presidencial, faz uma crítica a intervenção, alegando que outras regiões do país encontram-
-se em situações ainda piores no que tange a violência, como é evidenciado no 11º Anuário de Segurança 
Pública (OLLIVEIRA, 2018).
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Como é possível observar no gráfico 4, no qual são apresentados dados fornecidos pelo Fórum da 
Segurança Pública dos anuários publicados entre 2015 a 2018, junto dos dados fornecidos pelo gráfico 
3, podemos constatar que várias outros estados como Acre, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pará, 
Amapá, Bahia, entre outros, há uma taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes superior às taxas verifi-
cadas no estado do Rio de Janeiro. 

Gráfico 4

FONTE: Elaborado pelos autores com base no 11º, 12º e 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 

Olhando para dados referentes as capitais brasileiras esse movimento fica ainda mais evidente. No 
Gráfico 5, podemos ver que uma esmagadora maioria de capitais brasileiras possuíam taxas de homicídios 
superiores às taxas do Rio de Janeiro. As únicas capitais que que possuíam uma média menor do que a do 
Rio, são: São Paulo, Campo Grande, Brasília, Vitória, Belo Horizonte e Curitiba. Ainda, na tabela 1, pode-
mos ver os dados do Anuário da Segurança Pública entre os anos de 2015 à 2018, com as respectivas taxas 
de homicídios das capitais dos estados brasileiros o Brasil. Diante desta constatação, cabe a indagação a 
respeito dos motivos pelos quais a intervenção federal foi feito no Rio de Janeiro e não em outros estados, 
onde as taxas de homicídio são ainda mais altas. 
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Gráfico 5

FONTE: elaborado com base no 11º, 12º e 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 

Tabela 1

Taxa de Homicídios das Capitais Brasileiras 

CAPITAL 2015 2016 2017 2018

Aracaju 56,3 66,7 56,0 53,0

Belém 53,6 64,9 68,1 68,8

Belo Horizonte 25,0 25,3 22,7 17,2

Boa Vista 17,1 17,5 40,7 50,3

Brasília 23,4 21,9 18,3 16,5

Campo Grande 16,4 18,4 13,5 12,3

Cuiabá 43,8 37,2 25,9 20,6

Curitiba 26,0 26,8 24,3 20,8

Florianópolis 12,3 17,6 37,3 25,0

Fortaleza 63,7 38,6 77,2 58,5
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Taxa de Homicídios das Capitais Brasileiras 

CAPITAL 2015 2016 2017 2018

Goiânia 42,1 33,8 38,5 40,0

João Pessoa 59,4 43,7 36,7 30,9

Macapá 31,1 55,9 65,9 70,1

Maceió 51,7 46,1 64,6 51,5

Manaus 53,0 44,2 50,8 47,0

Natal 56,8 62,2 66,2 53,7

Palmas 36,3 32,9 27,9 26,7

Porto Alegre 46,6 55,6 46,3 37,2

Porto Velho 32,8 37,4 30,4 30,6

Recife 35,3 40,5 48,4 36,8

Rio Branco 32,9 62,3 83,7 58,8

Rio de Janeiro 19,4 22,3 32,7 29,7

Salvador 47,7 45,9 51,5 43,6

São Luís 61,9 49,2 43,3 27,1

São Paulo 10,0 8,4 11,1 10,1

Teresina 42,6 43,3 37,5 37,6

Vitória 21,6 15,0 25,6 23,7

FONTE: elaborado com base no 11º, 12º e 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 

Ainda nesta seara, ao longo dos últimos anos o setor de Turismo vem angariando uma participação 
cada vez maior no Produto Interno Bruto (PIB) do país, como aponta Tomé (2018). O setor turístico tota-
lizou 8,1% do PIB brasileiro em 2018 e em 2017 representou a quantidade 7,9%, o que equivale a US$ 152,5 
bilhões e US$ 163 bilhões, respectivamente (BRASIL, 2019). Fica evidente, então, o quanto o setor desem-
penha um papel estrategicamente econômico importante para o governo. 

A cidade do Rio de Janeiro, sede de uma das sete maravilhas do mundo, por sua vez, é o ponto turísti-
co brasileiro mais visitado e desejado globalmente, tal qual aponta o levantamento da Demanda Turística 
Internacional feita em 2018 pelo Ministério do Turismo, conforme o Gráfico 6. É a cidade hoje responsável 
pelo maior percentual de visitas turísticas no Brasil, seguido de Florianópolis, Foz do Iguaçu e São Paulo. 
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Gráfico 6

FONTE: Elaborado pelos autores com base no Estudo da Demanda Turística Internacional 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 - Ministério do Turísmo. 

O Rio de Janeiro é assim o cenário mais óbvio para uma intervenção das Forças Armadas a fim de 
garantir a segurança: o papel central que a cidade ocupa na economia do Turismo, a crescente ameaça da 
criminalidade e lideranças estatais que flertam com ideais neoliberais e, portanto, com ideias meritocráti-
cas e no limite, necropolíticas, pavimentam o caminho para uma intervenção militar em uma localidade já 
assolada pela pobreza, criminalidade, violência e exclusão social, política, econômica e espacial. Constrói 
também um movimento que pode vir a se tornar exemplo e, infelizmente, modelo para um país cuja ori-
gem é calcada na opressão da população branca sobre a população negra, marca essa que pode ser vista na 
opinião da própria população sobre a intervenção.

Pouco após a instauração do Decreto, o Instituto Big Data e o Datafolha (2018), realizaram pesquisas 
com o intuito de avaliar a opinião pública sobre os impactos da Intervenção Federal. No caso da pesquisa 
feita pelo Datafolha, em 20 e 22 de março de 2018, 76% da população tinham um posicionamento favorável 
à intervenção, 20% contrário e 5% não opinaram, conforme podemos no Gráfico 7 (OLIVEIRA et al., 2018).

Gráfico 7

Fonte: Datafolha (2018)
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Já na pesquisa feita pelo Instituto Big Data, que pode ser vista no Gráfico 8, um novo panorama é 
apresentado, onde o percentual de favoráveis a intervenção cai para 54%, 26% contra e 20% indiferentes. 
Todavia, permanece um percentual de mais de 50% de aprovação (OLIVEIRA et al., 2018).

Gráfico 8

FONTE: Instituto Big Data 2018.

Ainda nesta mesma pesquisa realizada pelo Datafolha, um mês após o início da intervenção, confor-
me podemos ver no Gráfico 9, a população do Rio, majoritariamente, alega que não identificou melhorias 
efetivas no aspecto da segurança pública, sendo 71% atestando que não houve mudanças, 21% identificam 
melhorias e 6% piora (OLIVEIRA et al., 2018). 

Gráfico 9

FONTE: Datafolha (2018)
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CONCLUSÃO

Como ressalta Mbembe (2018) a necropolítica é uma estratégia de um estado burguês, para exercer o 
controle dos grupos sociais, determinando dentre outros aspectos quais devem viver e quais devem morrer. 
Exercendo um papel central no controle de corpos e na biopolítica, é por meio da necropolítica que um 
governo liberal implementa uma de suas vertentes ideológicas, criando inimigos comuns a todos. No limite 
deste artigo, a criminalidade na cidade do Rio de Janeiro se tornou o “inimigo” que, supostamente, estava 
em descontrole. 

Amparado pela Constituição o governo, utiliza-se das Forças Armadas como principal ferramenta de 
controle para subjugar aqueles que são escolhidos como seus inimigos e assim executar seu plano. No caso 
da intervenção militar do Rio de Janeiro, foi exatamente isso que o país presenciou: os interesses capitalistas 
se viram ameaçados e o Estado teve de intervir. Como se percebeu nos gráficos apresentados, ao longo dos 
anos notou-se uma diminuição gradativa no percentual turístico da cidade do Rio de Janeiro. Muitas hi-
póteses podem ser levantadas para justificar tal diminuição, dentre elas a criminalidade, fator que pode ter 
afugentado turistas e feito com que eles procurassem outros destinos, levando o governo estadual e federal 
a pensar formas de controlar e evitar a perda deste capital tão relevante.

Associando os dados da diminuição de interesse pela cidade do Rio de Janeiro como destino de viagem 
e os índices de criminalidade que aumentaram no período entre 2015 e 2017, como apontado no gráfico 5, 
é possível apontar a preocupação do governo em recuperar a imagem da Cidade Maravilhosa para que ela 
volte a todo seu esplendor. A segurança real para os cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, parece ser um 
assunto secundário quando colocado neste contexto. Afinal, a cidade não apresentava os maiores índices 
de criminalidade do país e, mesmo assim assim, foi alvo da intervenção e palco de situações de violência 
contra os mais pobres por parte das Forças Armadas. 

O interesse do Decreto nº 9.288, parece nunca ter sido o de manter e preservar a ordem pública e garan-
tir a segurança, mas sim o de eliminar aquilo que é indesejado por um governo neoloberal. A intervenção 
das Forças Armadas nas favelas cariocas, mascarada de asseguradora efetivamente da ordem pública, fun-
cionou na realidade como instrumento de propagação do medo e incerteza na população negra periférica, 
reforçando a imagem de um Estado que ainda performa as custas do sofrimento negro (ROCHA, 2013). 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, Augusto Jobim do; VARGAS, Melody Claire Schmidt. Necropolítica, racismo e sistema penal brasileiro. Revista de Direito, [s.l.], v. 
11, n. 1, p.103-143, 30 ago. 2019. Revista de Direito. http://dx.doi.org/10.32361/20191117194.

ARAÚJO, Frederico dos Santos et al. A influência da obra de Giorgio Agamben para a literatura política da América Latina. 2016.https://re-
positorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/7073/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Frederico%20dos%20Santos%20Ara%C3%BAjo%20-%20
2016.pdf>. Acesso em 15 set. 2019.

BIGHETTI, João Vitor de Salvi. A intervenção federal no Rio de Janeiro. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 23, n. 5577, 8 
out. 2018. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/69394. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL, André Martins. Ministério do Turismo. Cresce a participação do Turismo no PIB nacional: mercado de viagens já é responsável por 
mais de 8% da economia no brasil e gera emprego para cerca de 7 milhões de trabalhadores. 2019. Disponível em:http://www.turismo.gov.br/
últimas-notícias/12461-cresce-a-participação-do-turismo-no-pib-nacional.html . Acesso em: 07 nov. 2020.

D’ARAUJO, Maria Celina; SOARES, Samuel Alves; MATHIAS, Suzeley Kalil. Defesa, Segurança Internacional e Forças Armadas: I Encontro 
da ABED. Campinas: Editora Mercado de Letras, 2008.

DATA FOLHA. Maioria no Rio aprova intervenção federal mas não vê melhora na cidade. 2018. Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.
br/opiniaopublica/2018/03/1962259-no-rio-maioria-aprova-intervencao-mas-nao-ve-melhora-na-seguranca.shtml. Acesso em: 10 nov. 2020. 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 2017. Brasil 2017. Disponível em: http://forumseguran-
ca.org.br/publicacoes_posts/11o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/. Acesso em: 04 out. 2020.

http://dx.doi.org/10.32361/20191117194
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/7073/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Frederico%20dos%20Santos%20Ara%C3%BAjo%20-%202016.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/7073/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Frederico%20dos%20Santos%20Ara%C3%BAjo%20-%202016.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/7073/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Frederico%20dos%20Santos%20Ara%C3%BAjo%20-%202016.pdf
https://jus.com.br/artigos/69394
http://www.turismo.gov.br
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2018/03/1962259-no-rio-maioria-aprova-intervencao-mas-nao-ve-melhora-na-seguranca.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2018/03/1962259-no-rio-maioria-aprova-intervencao-mas-nao-ve-melhora-na-seguranca.shtml
http://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/11o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/
http://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/11o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/


119CRISE CAPITALISTA, PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E COLAPSO AMBIENTAL – VOLUME 1

Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 2018. Brasil 2018. Disponível em: https://forumsegu-
ranca.org.br/publicacoes_posts/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2018/. Acesso em: 04 out. 2020.

Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 2019. Brasil 2018. Disponível em: http://forumsegu-
ranca.org.br/publicacoes_posts/13-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/ Acesso em: 04 out. 2020.

GRELLET, Fábio; DOLZAN, Marcio. Com 434 mortes, letalidade policial no Rio no 1º trimestre de 2019 é a maior em 21 anos: Especialistas 
mostram preocupação com alta e a associam com intervenção federal e políticas do governador Wilson Witzel. Mãe revive trauma da 
morte do filho durante operação na Maré. Estadão. São Paulo. maio 2019. Disponível em: <https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-
-janeiro,com-434-mortes- letalidade-policial-no-rio-no-1-trimestre-de-2019-e-a-maior-em-21-anos,70002827768>. Acesso em: 10 set. 2019. 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas da Violência. Brasil: Ipea, 2020. Disponível em:https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/. 
Acesso em: 20 set. 2020

LIMA, Raphael Camargo. A ARTICULAÇÃO ENTRE POLÍTICA EXTERNA E POLÍTICA DE DEFESA NO BRASIL: UMA GRANDE ESTRATÉGIA 
INCONCLUSA. 2015. 259 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Relações Internacionais, Programa de Pós-graduação San Tiago Dantas (unesp, 
Unicamp, Puc-sp), São Paulo, 2015.

MBEMBE, Achille. NECROPOLÍTICA. 3. ed. São Paulo: N-1 Edições, 2018.

MINISTÉRIO DO TURÍSMO. Estudo da Demanda Turística Internacional 2014. Brasil: MTur. Disponível em: http://dadosefatos.turismo.gov.
br/2016-02-04-11-54-03/demanda-turística-internacional.html. Acesso em: 08/10/2020.

MINISTÉRIO DO TURÍSMO. Estudo da Demanda Turística Internacional 2015. Brasil: MTur. Disponível em: http://dadosefatos.turismo.gov.
br/2016-02-04-11-54-03/demanda-turística-internacional.html. Acesso em: 08/10/2020. 

MINISTÉRIO DO TURÍSMO. Estudo da Demanda Turística Internacional 2016. Brasil: MTur. Disponível em: http://dadosefatos.turismo.gov.
br/2016-02-04-11-54-03/demanda-turística-internacional.html. Acesso em: 08/10/2020.

MINISTÉRIO DO TURÍSMO. Estudo da Demanda Turística Internacional 2017. Brasil: MTur. Disponível em: http://dadosefatos.turismo.gov.
br/2016-02-04-11-54-03/demanda-turística-internacional.html. Acesso em: 08/10/2020. 

MINISTÉRIO DO TURÍSMO. Estudo da Demanda Turística Internacional 2018. Brasil: MTur. Disponível em: http://dadosefatos.turismo.gov.
br/2016-02-04-11-54-03/demanda-turística-internacional.html. Acesso em: 08/10/2020. 

OLIVEIRA, Andréa Benetti Carvalho de; DIAS, Alessandro Petterson Maciel; MOTTA, Eduardo Althaus; BASSIL, Gabriela Navarro; ASSIS, 
Kiane Figueira de; SOUZA, Vitor Pimenta Gomes de. Intervenção Federal no Rio de Janeiro: análise Nacional e Internacional sobre os 
Possíveis Impactos. In: 15º CONGRESSO ACADÊMICO SOBRE DEFESA NACIONAL. 2018. Disponível em: https://www.defesa.gov.br/arqui-
vos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/XV_c adn/intervencao_federal_no_rio_de_janeiro_analise_nacional.pdf. Acesso em 20 de 
Outubro de 2020.

OLLIVEIRA, Cecília. A INTERVENÇÃO MILITAR NO RIO DE JANEIRO É APENAS UM SHOW PARA A TELEVISÃO: o que acontece no rio 
hoje é o resultado de corrupção, mau planejamento, a falta de investimentos, descaso histórico e uma desigualdade social galopante. 2018. 
Disponível em: https://theintercept.com/2018/02/17/intervencao-militar-rio-de-janeiro/. Acesso em: 04 out. 2020.

OLLIVEIRA, Cecília. Tráfico toma conta, e violência mata tanto quanto o coronavírus na periferia de Fortaleza: os 15 bairros da região da 
capital concentram o maior número de mortes violentas de abril e a maior letalidade pela covid-19 de Fortaleza. 2020. Disponível em: https://
theintercept.com/2020/05/05/coronavirus-fortaleza-mortes-violencia/. Acesso em: 05 out 2020.

PESSANHA, Eliseu Amaro de Melo. NECROPOLÍTICA & EPISTEMICÍDIO: As faces ontológicas da morte no contexto do racismo. 2018. 98 
f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Metafísica, Instituto de Ciências Humanas, Universidade de Brasília - 
Unb, Brasília-df, 2018. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/34771/1/2018_EliseuAmarodeMeloPessanha.pdf>. Acesso 
em: 25 nov. 2019.

ROCHA, Felipe Augusto. O papel da mídia na edificação de um Estado penal seletivo e policialesco. 2013. Disponível em: http://www.edito-
rajc.com.br/o-papel-da-midia-na-edificacao-de-um-estado-penal-seletivo-e-policialesco/. Acesso em: 24 out. 2020.

RODRIGUES, Rute Imanishi; ARMSTRONG, Karolina. A INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO E AS ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Rio de Janeiro, RJ, 2019.

SOARES, Samuel Alves. As antinomias das relações civis-militares no Brasil: Das velhas às novas ameaças. IN: LÓPEZ, Ernesto; 
MONTENEGRO, Germán (Org.). Novas Ameaças: Dimensões e Perspectivas - Desafios para a Cooperação em Defesa entre o Brasil e 
Argentina. São Paulo: Editora Sicurezza, 2003.

SPOSATO, K. B.; PRADO, A. S. . Globalização Assimétrica e Condição Material da Infância e Juventude no Brasil: retrato da exclusão persis-
tente em Democracias de baixa intensidade. In: MARQUES,Verônica Teixeira.; SPOSATO, Karyna Batista.; LOURENÇO, Luiz Claúdio. (Org.). 
Direitos Humanos na Democracia Contemporânea: velhos e novos embates. 1ed.Rio de Janeiro: Editora Bonecker, 2018, v. III, p. 41-52.

WILLADINO, Raquel; NASCIMENTO, Rodrigo Costa do; SILVA, Jailson de Souza e. Novas configurações das redes criminosas após a im-
plantação das UPPs. Rio de Janeiro: Observatório de Favelas, 2018. Disponível em: <http://of.org.br/wp-content/uploads/2018/07/E-BOOK_
Novas-Configura%C3%A7%C3%B5es-das-Redes-Criminosas-ap%C3%B3s-implanta%C3%A7%C3%A3o-das-UPPs.pdf>. Acesso em: 10 set. 2019.

https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2018/
https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2018/
http://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/13-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/
http://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/13-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/
https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,com-434-mortes-
https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,com-434-mortes-
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/
http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda
http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda
http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda
http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda
http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda
http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda
http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda
http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda
http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda
http://dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda
https://www.defesa.gov.br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/XV_c
https://www.defesa.gov.br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/XV_c
https://theintercept.com/2018/02/17/intervencao-militar-rio-de-janeiro/
https://theintercept.com/2020/05/05/coronavirus-fortaleza-mortes-violencia/
https://theintercept.com/2020/05/05/coronavirus-fortaleza-mortes-violencia/
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/34771/1/2018_EliseuAmarodeMeloPessanha.pdf
http://www.editorajc.com.br/o-papel-da-midia-na-edificacao-de-um-estado-penal-seletivo-e-policialesco/
http://www.editorajc.com.br/o-papel-da-midia-na-edificacao-de-um-estado-penal-seletivo-e-policialesco/
http://of.org.br/wp-content/uploads/2018/07/E-BOOK_Novas-Configura%C3%A7%C3%B5es-das-Redes-Criminosas-ap%C3%B3s-implanta%C3%A7%C3%A3o-das-UPPs.pdf
http://of.org.br/wp-content/uploads/2018/07/E-BOOK_Novas-Configura%C3%A7%C3%B5es-das-Redes-Criminosas-ap%C3%B3s-implanta%C3%A7%C3%A3o-das-UPPs.pdf


120 ANAIS DO XII SEMINÁRIO DO TRABALHO

DA “REFORMA TRABALHISTA” DE 2017 À CRISE SANITÁRIA 
DE COVID-19: PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA SOBRE 
OS IMPACTOS DO TRABALHO PARA A SUBJETIVIDADE 

E A SAÚDE DAS TRABALHADORAS NO BRASIL

Lívia Pacheco Sipoli
Universidade Estadual de Londrina

livia.pacheco.sipoli@uel.br

André Luís Vizzaccaro-Amaral
Universidade Estadual de Londrina

andre.lva@uel.br

Resumo: Como decorrência da crise estrutural do capital, da reestruturação produtiva, da nova morfologia do trabalho e da crise fi-
nanceira global de 2008, a “reforma trabalhista” de 2017 desregulamentou ainda mais os direitos das trabalhadoras no Brasil. Diante 
da pandemia de Covid-19 essa realidade tende a se intensificar. O objetivo deste estudo foi elencar e analisar a produção técnico-
-científica acerca dos impactos da atual crise sanitária de Covid-19, no contexto pós “reforma trabalhista” de 2017, para a subjeti-
vidade e saúde das trabalhadoras no Brasil. Amparado no paradigma qualitativo, no método dialético e nos pressupostos teóricos 
da psicodinâmica do trabalho, este estudo se utilizou da pesquisa bibliográfica e documental para a coleta de dados e da análise 
de conteúdo para a sistematização e análise dos resultados. Os resultados apontam que a desigualdade de gênero no mercado de 
trabalho encontra-se longe de ser solucionada e, após a “reforma trabalhista” de 2017, o trabalho feminino se tornou ainda mais pre-
cário, tendo essa realidade se agravado com a crise sanitária da Covid-19, demostrando a essencialidade de políticas públicas vol-
tadas ao gênero. Os impactos dessa realidade para a subjetividade e a saúde das trabalhadoras, no Brasil, continuam sendo pouco 
estudados, considerando a produção técnico-científica desde 2017, sobretudo com o agravamento e a cronificação do problema em 
tempos de Covid-19.

Palavras-chave: Trabalhadoras no Brasil. Crise sanitária de Covid-19. Subjetividade e saúde.

INTRODUÇÃO

Como um dos reflexos da crise estrutural do capital, da reestruturação produtiva, da nova morfologia 
do trabalho e da crise financeira global de 2008, a “reforma trabalhista” de 2017 degradou ainda mais os 
direitos trabalhistas das mulheres no Brasil. A atual pandemia de Covid-19, que vem desencadeando uma 
crise econômica global sem precedentes, tende a intensificar ainda mais essa realidade.

Intensificada a partir da década de 1970, a crise estrutural do capital (e a reestruturação produtiva e 
a nova morfologia do trabalho dela decorrente), acarretou uma maior inserção feminina precarizada nos 
setores de serviço e do comércio (HOLZMANN, 2000). O resultado desse contexto se manifesta na grande 
desigualdade no mercado de trabalho e no ambiente doméstico e familiar. As mulheres correspondiam 
à maioria da população em idade ativa (52,3%), mas, contudo, somente 43,3% era economicamente ativa 
até 2019, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) (BARROS, Alerrandre, 
2020).

Também, as mulheres são a maioria no trabalho informal, com baixa remuneração, em menos posições 
de liderança, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (COSTA, D.; ELLER, 
2019), mesmo que possuam maior nível de instrução a partir do ensino médio completo, ou equivalente, 
(ROLIM, 2018). Somado a isso, estima-se que o trabalho domiciliar não pago às mulheres equivalha a 10 
trilhões de dólares anualmente, segundo Relatório Tempo de Cuidar da Oxfam (GALVANI, 2020).
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Considerando o contexto da pandemia de Covid-19, os dados da PNAD Contínua demostram que, 
no segundo trimestre de 2020, a taxa de desocupação foi maior entre as mulheres (NERY, 2020) e seus 
rendimentos caíram, sendo que as mulheres devem ser afetadas de forma diferenciada nessa crise devi-
do à ausência de atividades escolares presenciais e ao aumento das atividades domésticas e de cuidados 
(BARBOSA; COSTA, J.; HECKSHER, 2020).

Em meio à essa realidade aviltante do trabalho feminino no Brasil, o objetivo deste estudo foi elencar e 
analisar a produção técnico-científica acerca dos impactos da atual crise sanitária de Covid-19, no contexto 
pós “reforma trabalhista” de 2017, para a subjetividade e a saúde das trabalhadoras brasileiras.

Este trabalho procurou, inicialmente, elaborar uma discussão teórica acerca do trabalho das mulheres 
no Brasil, recuperando elementos históricos, sociais, econômicos e políticos, articulando-os com os pres-
supostos da psicodinâmica do trabalho para, na sequência, explicitar os fundamentos e procedimentos 
metodológicos das pesquisas realizadas e apresentar e discutir os resultados encontrados.

DISCUSSÃO TEÓRICA

Até 2019, no Brasil, as mulheres correspondiam a 53,4% da população no mercado de trabalho 
(MESMO..., 2020). Essa maior inserção feminina, principalmente nos setores de serviços e do comércio, 
deu-se em concomitância com um aumento da precariedade do trabalho feminino. Isso se configura como 
a principal característica da globalização numa perspectiva de gênero. A partir disso, tem-se que as mu-
lheres são as principais representantes das ocupações informais e em tempo parcial à nível internacional 
(HIRATA, 2011).

Em meio à economia globalizada, o trabalho da mulher é mais explorado (SAFFIOTI, 2009) e as condi-
ções em que a feminilização do trabalho ocorre demostram um suposto avanço. No entanto, esse cenário, 
em que questões discriminatórias raciais, de classe e gênero se entrelaçam, evidencia uma reconfiguração 
das estruturas racistas, patriarcais e coloniais (ARAUJO, 2017).

O desprivilegio das trabalhadoras diante do mercado de trabalho afeta mais as chefes de família mo-
noparentais e pobres. Tal dessimetria de direitos entre gêneros apresenta-se, portanto, como uma questão 
social (CAVAS; COLCERNIANI; D’ÁVILA NETO, 2015).

O aumento dos contratos temporários e da precariedade, característicos da nova morfologia do traba-
lho, propiciam a ocorrência de assédio no ambiente de trabalho, sendo as mulheres assediadas com maior 
frequência do que os homens, uma vez que, dentre outros motivos, normalmente, as mulheres ocupam 
posições de subordinação (BARROS, Alice, 2013).

Além dos instrumentos de exploração no trabalho, as mulheres são submetidas ainda, a um instrumen-
to particular de controle: a Qualificação de Beleza Profissional (QBP), que defende o acesso à mão de obra 
feminina barata ao serem avaliadas em níveis artificialmente baixos e valorizadas em seus aspectos físicos 
(WOLF, 2019).

Apesar do crescimento das mulheres no mercado de trabalho, as jornadas de trabalho se somam às 
atribuições do trabalho doméstico e às responsabilidades maternas (CAMPOS; RAMALHO; ZANELLO, 
2017). Estima-se que as mulheres dediquem 10,4 horas semanais a mais que os homens nestas atribuições, 
segundo publicação da Agência IBGE Notícias (EM MÉDIA..., 2020), e que trabalhadoras com filhos rece-
bam um salário 35% menor em relação às sem filhos (FRANCO; IDOETA, 2019).

Esse cenário se torna ainda mais aviltante considerando o caráter sistêmico por trás da precarização do 
trabalho feminino, uma vez que a crise financeira global de 2008 apenas amplificou a crise estrutural do 
capital, marcada pela queda das taxas de juros (MÉSZÁROS, 2010).

A crise de 2008 resultou na inserção das mulheres em trabalhos mais flexíveis, para compatibilizarem 
com as responsabilidades domésticas e familiares que lhes são atribuídas. A falta de políticas públicas 
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impõe às mulheres, especialmente as pretas, a opção de se inserir em trabalhos precários e informais, rea-
lizados, em sua maioria, no âmbito domiciliar (CASTRO et al, 2019).

Após a crise de 2008, cerca de 13 milhões de empregos para as mulheres foram perdidos, segundo rela-
tório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), devido ao maior número de contratos temporários 
nesse grupo, à diferença do nível educacional e à segregação do mercado de trabalho (CRISE..., 2012). 

Segundo Antunes (2018), após essa crise o processo de precarização do trabalho pôde ser mais notado 
pelo aumento do desemprego e da informalidade e pela terceirização e flexibilização, sendo as mulheres as 
mais exploradas pelos baixos salários, pela menor proteção legal, pelas duplas (ou até mesmo triplas) jorna-
das de trabalho e, ainda, pela exploração do espaço reprodutivo.

Por conta desses impactos, novas propostas que remetiam a uma redução dos direitos trabalhistas 
passaram a ser apresentadas ao Congresso Nacional. As mudanças propostas eram fundamentadas numa 
ideologia neoliberal conservadora, que levaria ao afastamento do Estado no que se trata das relações de 
trabalho e ao livre mercado (SILVA, 2019).

A “reforma trabalhista”, por meio da Lei 13.467/2017 (BRASIL, 2017), que se insere no cenário glo-
bal de reformas neoliberais, intensificadas a partir da crise de 2008, agravou ainda mais essa dimensão 
sociossexual do trabalho, fazendo com que as trabalhadoras tendam a perder cada vez mais seus direitos 
(ANTUNES, 2018).

Essa “reforma” objetivava maior flexibilização dos direitos trabalhistas para a suposta reativação da 
economia brasileira e geração de mais empregos (CARVALHO, 2017). Ao contrário do que se discursava, 
porém, o quadro de desemprego se intensificou, juntamente com o aumento das condições precárias de 
trabalho, das desigualdades sociais e, ainda, da persistência da crise (BRAGA; MELLO; SABADINI, 2019).

No que tange diretamente aos dispositivos de proteção ao trabalho da mulher, a “reforma trabalhis-
ta” de 2017 permitia que mulheres gestantes e lactantes trabalhassem em condições insalubres. Porém, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu essa norma, que não entrou em vigor, como uma violação ao 
artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Além disso, com a “reforma”, os horários de amamentação pas-
saram a ser estipulados por acordo individual (BRITO, 2017).

Considerando as duplas jornadas de trabalho vivenciadas pela maioria das mulheres em decorrência do 
trabalho doméstico e familiar não remunerado (BRUSCHINI, 2006), a jornada de trabalho de 12 horas/dia, 
permitida pela “reforma”, gera perda da qualidade de vida e maior desgaste para as mulheres, intensifica-
das, ainda mais, pela perda do tempo de intervalo a mais que lhes era concedido (BRITO, 2017).

A “reforma” estipula, ainda, que a indenização por danos morais seja balizada pelo último salário, evi-
denciando um maior prejuízo às trabalhadoras (BRITO, 2017), pois, historicamente, a mulher tem menor 
rendimento que os homens.

Todo esse contexto já precarizado no Brasil contemporâneo é agravado pela crise sanitária de Covid-19, 
que traz grandes desafios para o mundo do trabalho (MORONTE, 2020). Segundo a Entidade das Nações 
Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, denominada ONU Mulheres, du-
rante a pandemia as mulheres são as mais afetadas pelo trabalho domiciliar não remunerado. A crise afeta, 
ainda e principalmente, os setores e empregos de assistência, que são os maiores geradores de emprego para 
esse grupo (GÊNERO..., 2020).

A redução da atividade econômica, em razão da crise sanitária, atinge, primeiramente, as trabalhado-
ras informais e as trabalhadoras domésticas, que enfrentam a perda da renda pelo afastamento do emprego 
ou a conciliação entre o emprego – que por si só se apresenta como risco à vida – e as responsabilidades 
domiciliares e familiares, dado o fechamento de creches e escolas (GÊNERO..., 2020).

Considerando que diante da pandemia os profissionais da área do cuidado são majoritariamente mu-
lheres (PEREIRA; SOUSA, 2016), que os casos de violência doméstica em período de isolamento social 
aumentaram (AUGUSTO, 2020) da mesma forma que os índices de desemprego – já maior entre esse gru-
po (VIZZACCARO-AMARAL, 2011) – estima-se grandes impactos sobre a saúde e a subjetividade das 
mulheres.
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Isso porque as relações de trabalho se encontram presentes tanto no processo de adoecimento, quanto 
na produção de saúde (DEJOURS, 2017). Assim, a divisão sexual do trabalho, que marca a utilização das 
mulheres em postos “taylorizados”, repetitivos e desqualificados, gera riscos invisíveis à saúde das trabalha-
doras que, normalmente, são subnotificados (SCHWARZ; THOMÉ, 2017).

Ainda que o sofrimento seja uma vivência subjetiva, as pesquisas em psicodinâmica do trabalho têm 
demonstrado como a dimensão coletiva do trabalho é particularmente importante para a construção da 
saúde (DORNA; MUNIZ, 2018). Entretanto, analisar a baixa adesão ao sindicalismo feminino, por exem-
plo, expõe uma dissolução da rede de trabalhadoras, que deve ser reconstituída (COSTA, G. 2018).

Portanto, da forma como se configura, o trabalho feminino apresenta-se como um possível gerador 
de sofrimento psíquico. Logo, “pensar os efeitos da dor e da somatização na saúde das mulheres, implica 
pensar no lugar atribuído ao trabalho em nossa sociedade” (TRAESEL; TSCHIEDEL, 2013, p. 617) e na sua 
importância sobre a produção da subjetividade e no adoecimento das trabalhadoras.

METODOLOGIA

Pautado no método dialético (TRIVIÑOS, 2011; MARCONI; LAKATOS, 2003), este estudo, de cará-
ter qualitativo (CHIZZOTTI, 2006), ampara-se nos pressupostos teóricos da psicodinâmica do trabalho 
(DEJOURS, 1991). Além disso, busca Referências teóricas no feminismo (FEDERICI, 2018; HIRATA, 2011; 
WOLF, 2019; SAFFIOTI, 2009). Para a coleta de dados foram utilizadas as pesquisas bibliográfica e docu-
mental (GIL, 2008). Já para a sistematização e análise dos resultados, foi utilizada a análise de conteúdo 
(BARDIN, 2016; CELLARD, 2006; MINAYO, 2002).

O paradigma qualitativo aponta para a necessidade de examinar para além das manifestações imedia-
tas de um fenômeno para, só então, compreendê-lo apropriadamente. Considera, com isso, que existam 
significados cercando o objeto de estudo, o que impossibilita a criação de um modelo único e evidencia 
grande complexidade dos objetos (CHIZZOTTI, 2006).

A abordagem dialética que norteia esta pesquisa, sustentada no paradigma qualitativo, pressupõe, tam-
bém, uma análise totalizante. Portanto, consiste na desnaturalização dos elementos do cotidiano, ou seja, 
através de um olhar crítico busca as origens dos conteúdos manifestos no plano concreto da realidade, os 
quais se encontram intrinsicamente ligados a fatores sociais, econômicos, culturais e políticos (ZAGO, 
2013).

A psicodinâmica do trabalho, proposta por Dejours (1991) permite a compreensão das relações entre 
trabalho e saúde psíquica através do estudo do percurso total em que o trabalho percorre na vida dos indi-
víduos, considerando-o como construtor de identidade humana e possível agente de adoecimento, ou não, 
psíquico. Nessa abordagem, buscam ser compreendias as relações de trabalho com o fim de se estabelecer 
possíveis medidas preventivas e de intervenção nos processos de saúde/adoecimento do trabalhador, que 
tem como fator fundamental a organização do trabalho.

Sendo o foco desta pesquisa as mulheres trabalhadoras, por meio de pressupostos teóricos de autoras 
feministas é possível que o conteúdo pesquisado seja repensado e adequado a partir da realidade particular 
vivenciada pelas mulheres, pois este campo propõe que o conhecimento científico é histórica e majoritaria-
mente um domínio reservado ao homem, tal qual seu conteúdo (BANDEIRA, 2008).

Foram realizadas pesquisas bibliográficas, ou seja, pesquisas de materiais já publicados sobre o tema, 
e pesquisas documentais, cujo material a ser analisado se restringe a documentos. Essas duas técnicas se 
diferem quanto à natureza das fontes, enquanto a pesquisa bibliográfica consiste em materiais já dispostos 
à análise segundo determinado tema, a pesquisa documental é restrita a materiais que não foram, ainda, 
analisados e que, por isso, são passíveis de alteração (GIL, 2008).

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados virtuais da Scientific Eletronic Library Online, 
o do Portal de Periódicos da CAPES, o do Google Acadêmico e o da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
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Dissertações (BDTD), para a análise da produção científica. Para a análise da produção técnica foi realiza-
da uma pesquisa documental em sites institucionais como o do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), o das Nações Unidas no Brasil, o da ONU Mulheres e o da Agência IBGE Notícias.

A análise dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo. Trata-se de um conjunto de técnicas 
cuja finalidade é a obtenção de indicadores que permitam realizar inferências acerca de determinado as-
sunto. Consiste em três principais etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados 
(BARDIN, 2016).

RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados da análise da produção técnico-científica dos impactos da crise sanitária de Covid-19 
sobre a subjetividade e a saúde das trabalhadoras brasileiras, no contexto pós “reforma trabalhista” de 2017, 
foram considerados pela relação direta ou indireta com o objeto e tema deste estudo.

O descritor “trabalho feminino” foi utilizado em todas as bases, exceto na base de dados da BDTD, que 
necessitou maior delineamento de pesquisa pela relevância dos resultados. Nessa base de dados, foram uti-
lizados os descritores “Mulher” e “Mercado de trabalho”. O conteúdo que foi considerado está compreen-
dido no período de publicação entre 11 de março de 2020, equivalente à deflagração da pandemia, e 31 de 
outubro de 2020, data da finalização deste estudo.

Ao todo, foram encontradas 78 produções. Num primeiro momento tais produções foram divididas 
nos grupos: (1) produções bibliográficas (dissertações, livros, teses, artigos e trabalhos de conclusão de cur-
so), (2) produções técnicas (leis, notas técnicas e informes institucionais) e (3) outras (matérias jornalísticas, 
entrevistas de jornal, de revista, entidades e sites). O primeiro grupo obteve 48 resultados, ao passo que o 
segundo não teve resultado algum e, por fim, o terceiro apresentou 30 resultados.

Num segundo momento, as produções encontradas foram divididas nas seguintes categorias temáticas: 
(1) divisão sexual do trabalho, (2) capitalismo e reforma trabalhista, (3) trabalho feminino na pandemia, (4) 
outras. Essas categorias nortearam a discussão como eixos temáticos analisados.

A categoria “outras” abarcou 26 conteúdos de temas diversos, como: empreendedorismo feminino, a 
representação da mulher na pornografia, mulheres em cargos de gestão. Dessa categoria, destaca-se um 
artigo referente ao discurso produzido sobre a empreendedora, relatando-o como um mantenedor e coope-
rador da ordem de dominância, pois, sob à luz do neoliberalismo, tende a apagar os conflitos e contradições 
do capitalismo e do patriarcado, gerando uma ideia subversiva de “indivíduo-microempresa: Você S/A” 
(COSTA, A. 2009, p. 177 apud SOUZA, 2020).

A categoria “divisão sexual do trabalho” englobou 21 resultados. Esse conjunto abrigou temáticas que 
contornam a divisão sexual do trabalho, como: desigualdade e abismo salarial, trabalhos de cuidado desti-
nados às mulheres, políticas de maternidade no trabalho, informalidade, trabalho doméstico remunerado 
e não remunerado, por exemplo. 

A discriminação do trabalho feminino se constitui na divisão sexual do trabalho. Os resultados apon-
tam para a falta de políticas públicas destinadas à implantação de um sistema reestruturado do ponto de 
vista da produção capitalista, que garantam os direitos trabalhistas que deveriam ser deferidos às mulheres 
(COSTA, F.; NAHRA, 2020; SCHABBACH, 2020), sobretudo no retorno ao trabalho após a maternidade 
(CHAMPLONI, 2020).

Há pesquisas cujos participantes são, em sua maioria, mulheres, por serem referentes a profissões ma-
joritariamente femininas. As pesquisas sobre o campo da enfermagem relatam afastamento do trabalho por 
episódios depressivos, seguidos por quadros de ansiedade generalizada, e danos à saúde devido aos movi-
mentos repetitivos, ruídos de trabalho, lugares inapropriados para descanso, discriminação e desvaloriza-
ção da profissão (COUTINHO et al, 2020; FERREIRA et al, 2020; FREIRE; FREITAS, 2020; MONTEIRO; 
PIRES; VASCONCELOS-RAPOSO, 2020)
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Dos 7 artigos da categoria “capitalismo e reforma trabalhista”, os 3 que tratam especificamente da “re-
forma trabalhista” de 2017 relatam que as modalidades de contratação flexível e intermitente dificultam, 
num nível significativo, a conciliação entre vida laboral e familiar, que é uma implicação determinada às 
realidades das mulheres. Isso se configura como uma violação da função social do direito do trabalho, 
que deveria garantir a igualdade e dignidade dos trabalhadores (BERGSTRÖM; GEMMA; LIMA, 2020; 
CUNHA; REBOUÇAS, 2020; SANTOS, 2020).

Esses resultados se articulam com aqueles obtidos na categoria “trabalho feminino na pandemia”, que 
incluiu 24 resultados com conteúdos semelhantes: trabalhadoras concentradas em ocupações invisibili-
zadas, desvalorizadas e precarizadas, cujas realidades apenas foram escancaradas pela crise sanitária de 
Covid-19, principalmente no que se trata do trabalho doméstico remunerado (BRAGAGNOLO et al, 2020; 
LAGO et al, 2020; LOYOLA, 2020; RODRIGUES, 2020).

Segundo a OIT a pandemia afeta desproporcionalmente as mulheres, que, anteriormente à crise, já ga-
nhavam menos do que homens por um mesmo trabalho, em nível educacional e idade iguais, independen-
temente da presença de filhos ou do tipo de emprego. Atualmente são as mais afetadas pelo desemprego ou 
pela desocupação (PINHEIRO; VAEZA, 2020) e a maioria no trabalho remoto, segundo IPEA (BATISTA, 
2020).

Grande parte do trabalho domiciliar é assumido pelas mulheres no país (93%), segundo OIT, dado 
o fechamento de escolas, centros educativos e creches (PINHEIRO; VAEZA, 2020). Uma das pesquisas 
relevantes relata que o acesso a creches e pré-escolas melhora os índices de participação, do desemprego, 
da formalidade e do salário das mulheres. Ainda assim, o maior impacto desse acesso recai sobre a deci-
são de trabalhar: em média há o aumento de 7% da chance da mulher se inserir no mercado de trabalho 
(FERNANDES; ROSA; SOUZA, 2020)

Outro aspecto de grande relevância é o impacto da Covid-19 de agravamento da situação das trabalha-
doras domésticas. Na América Latina e Caribenha essa modalidade de trabalho representa entre 14,3% e 
10,5% da renda das mulheres, entretanto, mais de 77,5% atuam na informalidade, em condições precárias 
e sem acesso à proteção social. Além disso, a renda dessas profissionais é igual ou inferior a 50% da média 
de todas as pessoas ocupadas na região (COVID-19..., 2020).

Há destaque, também, para os resultados referentes aos impactos da pandemia para a saúde mental 
de uma amostra de participantes do Rio Grande do Sul, no Brasil. A pesquisa aponta que ser mais jovem, 
mulher, ter diagnóstico prévio de transtorno mental, não ser trabalhador da saúde, ter renda diminuída no 
período, fazer parte do grupo de risco e estar mais exposto a informações sobre mortos e infectados, são 
fatores que podem indicar maior prejuízo na saúde mental nessa amostra (DUARTE et al, 2020).

Esse estudo também mostra que o isolamento social não é o principal fator de estresse e ansiedade da 
população, mas que atravessado pela diminuição de renda familiar e pelo prejuízo na economia apresenta 
maiores danos, o que configuram estes segundos fatores como influências de grande peso sobre a saúde 
mental dos indivíduos (DUARTE et al, 2020).

Dos 206 países e territórios analisados pelo Rastreador Global de Respostas à Covid-19 sob viés de gê-
nero, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e ONU Mulheres, 42 países não 
possuem nenhuma medida governamental no aspecto avaliado e apenas 25 países possuem políticas que 
contemplem questões de violência contra a mulher, apoio ao trabalho remunerado e reforço à segurança 
econômica da mulher. O Brasil não se encontra na listagem de países em destaque positivo (BRASIL..., 
2020).

Já em comparação aos 11 países avaliados da América Latina, segundo o projeto ATENEA, implemen-
tado pelo PNUD e ONU Mulheres, o Brasil se encontra em 9º lugar no ranking, estando à frente somente 
do Chile e Panamá. O projeto mensura aspectos dos direitos das mulheres. As piores avaliações do Brasil 
são nos eixos “compromissos nacionais com a igualdade na constituição e marco legal” e “cotas e paridade 
política”, nos quais é relatada a falta de políticas e legislações efetivas para a melhoria da condição feminina 
no país (PNUD..., 2020).
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Em notícia do site Nações Unidas Brasil (PANDEMIA..., 2020), de acordo com o chefe da ONU António 
Guterres, a pandemia já reverteu décadas de conquistas limitadas e frágeis na igualdade de gênero e direi-
tos das mulheres. Guterres também afirma o papel essencial desempenhado pelas trabalhadoras da saúde, 
equipes essenciais, professoras e cuidadoras, que são desvalorizadas pelo preconceito e pela desigualdade.

As políticas públicas voltadas ao gênero são de suma importância no processo de solidificação das con-
quistas femininas e na consequente eficácia da garantia do princípio da igualdade previsto constitucional-
mente. A ação do Estado, que é ainda preponderantemente repreensiva, tem sido ineficiente na erradicação 
da discriminação contra a mulher (GOLDSCHMIDT; RIGONI, 2015).

Os estudos revelam que a desigualdade entre gêneros existe desde os primórdios do capitalismo, sendo 
essencial para a estruturação e implementação definitivas do sistema capitalista, conforme Silvia Federici 
(2018). Isso se desenvolve ao ponto de chegar-se a índices nada sutis de precarização do trabalho feminino 
no Brasil contemporâneo. No entanto, essas estatísticas são fundamentalmente subjugadas pelos precon-
ceitos enraizados na cultura patriarcal.

No Brasil, as leis trabalhistas referentes à mulher se voltam primordialmente para a preservação da 
maternidade, o que mostra a visão dominante sobre a mulher como geradora de filhos e cuidadora da 
família. É evidente que a realidade da mãe trabalhadora é ainda mais delicada, pois ainda assim essas leis 
não garantem políticas suficientes para conciliação desses dois âmbitos (trabalho e família) sem que haja 
prejuízos para a mulher.

Mas, considerando que as leis priorizam o direito relacionados a maternidade, as mulheres que não 
desejam ser mães encontram-se diante de um cenário também excludente, pois, ao serem alocadas num 
contexto legal igual ao dos homens, suas particularidades são invisibilizadas, o que as deixa à mercê da 
lógica produtiva do mercado, ou seja, se tornam uma mera mão de obra passível de lucro.

Analisando a Lei 13.467/2017 e suas repercussões sobre o mundo o trabalho, alguns afirmam que as al-
terações realizadas são benéficas por não distinguirem os direitos e deveres das mulheres e homens, já que 
essa atitude seria segregativa. Esse discurso se enquadra nos moldes neoliberais, que propõe a meritocracia 
como realidade.

Assim, as trabalhadoras, principalmente as empreendedoras, pautam-se nesse discurso meritocráti-
co, que por si só relativiza e exclui uma realidade desigual e opressiva. Os conflitos internos gerados pela 
impossibilidade da realização diante de tantos impasses deve ser um aspecto a ser estudado como grande 
influência sobre a subjetividade e saúde psíquica das mulheres.

A implementação de políticas e medidas de modo generalizado, de cunho igualitário, está longe de ser, 
de fato, efetiva para o alcance de uma isonomia. Pelo contrário, o ofuscamento da necessidade de leis que 
partam justamente das particularidades históricas, sociais e culturais das mulheres é um extremo agrava-
mento da precarização do trabalho feminino. O funcionamento do capitalismo sob o viés neoliberal não 
parece atuar de forma despretensiosa sobre essa apropriação de lutas pela igualdade.

A atual pandemia de Covid-19 apenas escancarou no mínimo décadas de opressões e desigualdades 
de classe, raça, gênero. Os impactos dessa realidade sobre a subjetividade e a saúde das trabalhadoras no 
Brasil continuam sendo pouco estudados, considerando a produção técnico-científica desde a deflagração 
da pandemia, sobretudo no aspecto psíquico da saúde. Mas, alguns aspectos podem ser levantados a partir 
da análise dos resultados. 

Um dos pontos importantes de uma das pesquisas encontradas é o levantamento de alguns fatores 
como influenciadores negativos para a saúde mental durante a pandemia. Dentre esses há uma divergência, 
pelo fato de apontar que profissionais da área da saúde têm menos riscos de danos à saúde mental por terem 
conhecimento de medidas de prevenção, porém, também aponta que há maior risco quanto maior o acesso 
das pessoas aos dados de mortalidade e infecção.

Essa informação leva a considerar que o conhecimento sobre medidas de prevenção contra o corona-
vírus é em si um fato positivo para a saúde mental e não exclusivo de profissionais da saúde. Assim, esses 
profissionais estão frente a frente com a realidade de mortes e casos de infecção e, mesmo que tenham 
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conhecimento sobre as prevenções, se encontram em risco iminente de adoecimento. Pode-se supor que 
os profissionais da saúde em sua maioria mulheres, sejam muito afetados quanto à saúde mental e física.

Outro aspecto de relevância é o fato do prejuízo econômico ser um fator de grande impacto para o 
adoecimento psíquico. Com a contextualização do trabalho feminino no Brasil, que aponta para menores 
rendimentos das mulheres em profissões precarizadas, somados ao trabalho domiciliar e familiar não re-
munerado, a inferência, a partir disso, de que as trabalhadoras são as mais afetadas, principalmente as mães 
solo, não se encontra desfundamentada.

Ainda em relação à pandemia, a falta de resultados encontrados na categoria “produções técnicas”, 
referente a leis, informes institucionais e notas técnicas, permitem inferir que o governo brasileiro não 
estipulou adequações à realidade feminina diante da crise sanitária, conforme mostra as análises dos paí-
ses avaliados quanto à criação de políticas voltadas ao gênero pelo PNUD, ONU Mulheres e pelo projeto 
ATENEA.

Somado à ineficácia do governo, à intensificação da precarização do trabalho feminino, ao fechamento 
de creches e escolas que, como foi apontado, são essenciais para a permanência das mulheres no mercado 
de trabalho, ao aumento das responsabilidades familiares e domésticas, tem-se o aumento da violência 
contra a mulher. É impossível desconsiderar a violência como realidade de grande impacto sobre a vida 
feminina, que também merece espaço em futuras pesquisas.

Os impactos sobre a saúde física das mulheres se tornam mais evidentes, pelas longas e duplas jornadas 
de trabalho, pelas condições laborais, pelas ocorrências de assédio, pelos padrões irreais de beleza impostos 
e valorizados pelo mercado de trabalho. Entretanto, os impactos subjetivos e psíquicos se mostram mais ne-
bulosos, necessitando de maior direcionamento das pesquisas, ainda mais devido à desigualdade existente 
dentre as próprias mulheres brasileiras.

Dentro dessa realidade pode-se citar, por exemplo, a vivência das mulheres trans, que invisibilizadas 
encontram grandes dificuldades de se inserir no mercado de trabalho formal, a vivência das mulheres pre-
tas que se encontram, em sua maioria, em cargos precarizados. Ainda, é de extrema importância estudos 
que se debrucem sobre a prostituição e a pornografia, cujas profissionais se encontram em situações de 
extrema violência e abuso. 

Por um lado, há uma cultura patriarcal que impõe um estilo e forma de vida inalcançáveis e, do outro, 
um sistema que necessita da mão de obra feminina sob a condição da precariedade. E, ainda, os desejos de 
emancipação e igualdade que relutam em continuarem invisíveis e desmerecidos.

O discurso contemporâneo impõe gêneros binários, pois a partir da submissão de um, o outro domina. 
Isso explana mais uma das desigualdades sobre a qual o capitalismo opera. A partir da dissolução binária 
dos gêneros e da percepção de que pessoas partilham de feminilidades e masculinidades, ou seja, que as 
identidades são constructos que resultam de práticas históricas e discursivas, uma mudança pode ser em-
pregada, pois a realidade não é pré-determinada ou fixa (AMAZONAS; VIEIRA; PINTO, 2011).

Assim, segundo Woodward (2000 apud AMAZONAS; VIEIRA; PINTO, 2011), a vivência da subjetivi-
dade em sociedade, onde a linguagem e a cultura dão significados, pressupõe a adoção de uma identidade 
segundo o contexto em que o “eu” se encontra, resultando na compreensão e concepção do “eu” à nível 
consciente e inconsciente. Portanto, a subjetividade da trabalhadora recebe grande influência do contexto 
atual do trabalho, que manifesta em seus vários pontos a cultura e sociedade em que se insere.

Até a chegada a essa dissolução dos ideais hoje construídos, o trabalho feminino, que pressupõe grande 
complexidade, merece um destaque nas lutas e nos estudos sobre as realidades específicas vivenciadas pelas 
pessoas que se identificam como mulheres, com os devidos recortes socioeconômicos e de raça e gênero, a 
partir de dimensões históricas, sociais e políticas, mas, também, subjetivas e de saúde. 

Por fim, conforme afirma Sampaio (2020), a igualdade de direitos, a liberdade e a vida das mulheres ne-
cessitam de uma luta de toda a sociedade que as reconheça como iguais, que o governo garanta seus direitos 
constitucionais, que através da luta feminista permitam novas caminhos em prol da equidade e que passem 
a repudiar qualquer alusão ao machismo, à violência de gênero e ao feminicídio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A desigualdade de gênero no mercado de trabalho encontra-se longe de ser solucionada e, após a “re-
forma trabalhista” de 2017, o trabalho feminino se tornou ainda mais precário, tendo essa realidade se 
agravado com a crise sanitária da Covid-19, demostrando a essencialidade de políticas públicas voltadas ao 
gênero.

Os impactos dessa realidade para a subjetividade e a saúde das trabalhadoras, no Brasil, continuam sen-
do pouco estudados, considerando a produção técnico-científica desde 2017, sobretudo com o agravamento 
e a cronificação do problema em tempos de Covid-19.

O trabalho feminino pressupõe grande complexidade e, com isso, faz-se necessário mais estudos sobre 
as realidades específicas vivenciadas pelas mulheres, com os devidos recortes socioeconômicos e de raça e 
gênero, a partir de dimensões históricas, sociais e políticas, mas, também, subjetivas e de saúde.
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Resumo: O desemprego aparece como um grave desafio posto à classe trabalhadora na atualidade e tem provocado sérios impactos 
socioeconômicos nos diversos países do mundo globalizado. No Brasil, o desemprego e a precarização do trabalho seguem em um 
movimento crescente, principalmente a partir da década de 1990, mas que se aprofundaram após 2016 e atinge, no atual contexto de 
crise sanitária, níveis alarmantes. O presente ensaio busca refletir sobre a configuração das políticas de emprego, trabalho e renda, 
apresentando algumas notas referentes o processo de formação do mercado de trabalho brasileiro que, traz como principais marcas 
a desigualdade e a exclusão, conservando traços do período colonial-escravista, do perfil oligárquico e a subalternidade aos interes-
ses dos países de capitalismo avançado. Os resultados apontam que se por um lado as políticas de emprego, trabalho e renda são 
demandadas para dar respostas a grave crise de emprego, por outro, elas são utilizadas como mecanismo de manutenção e repro-
dução da acumulação capitalista, distantes ainda de provocar mudanças na atual configuração do mercado de trabalho brasileiro.

Palavras-chave: Mercado de trabalho brasileiro; Desemprego; Políticas de emprego, trabalho e renda.

INTRODUÇÃO

A atual crise sanitária aprofunda o desemprego e as relações de trabalho precárias, no entanto, a pan-
demia não é a principal causa da crise do emprego na qual o país vivencia, pois assistimos nos últimos anos 
o processo de degradação do mercado de trabalho brasileiro proveniente das decisões políticas orientadas 
pelos ideários neoliberais, a desregulamentação do mercado, o desmonte dos direitos sociais e trabalhistas, 
orquestrados pelo metabolismo antissocial do capital.

O mercado de trabalho brasileiro, que tem em sua origem as marcas da desigualdade e exclusão, prin-
cipalmente da população negra, e segue no processo de desestruturação sob a hegemonia neoliberal. O 
resultado é o nível histórico do desemprego, a expansão de um novo proletariado e do vigoroso processo de 
precarização estrutural do trabalho (ANTUNES, 2018).

Nesse cenário, a pauta de retirada dos direitos legalmente conquistados pela classe trabalhadora retoma 
com força máxima, são perceptíveis os esforços dos governos neoliberais em restringir ou até mesmo findar 
o sistema de proteção social. Com a suposta justificativa de reverter a crise econômica instalada no país 
e melhorar o nível de emprego, a contrarreforma, engendra o flagelo vivido por milhares de brasileiros e 
brasileiras que assistem o aumento da precariedade do trabalho, a fragmentação da classe trabalhadora, o 
alto índice de desemprego e retrocessos nas leis trabalhistas. 

As políticas de emprego, trabalho e renda teriam um papel importante enquanto medidas de enfrenta-
mento ao cenário descrito acima, no entanto, a hipótese aqui previamente formulada é que essas políticas 
buscaram atender as diretrizes das agências multilateriais, exercer o controle social do Estado sobre a po-
pulação desempregada e atender os interesses do capital. 

Nesse sentido, o presente ensaio foi elaborado com o objetivo analisar o papel das políticas de emprego 
no Brasil, procurando identificar, a partir da constituição histórica destas políticas, os principais aspectos 
que as configuram como instrumentos de enfrentamento ao desemprego ou mecanismo de manutenção e 
reprodução da acumulação capitalista.

mailto:sandra82gomes@gmail.com
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ALGUMAS NOTAS A RESPEITO DA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO

O fraco desempenho da economia brasileira, associada com as decisões políticas orientadas pelos ideá-
rios neoliberais são fatores primordiais que degradam o mercado de trabalho do país, atingindo indústria, 
comércio e serviços, e levando o surgimento das novas expressões da precariedade. 

A atual configuração do mercado de trabalho brasileiro é resultado das transformações que incidem no 
mundo do trabalho e das particularidades referentes à constituição da sociedade burguesa no Brasil e na 
sua inserção no mercado mundial capitalista, que determinam historicamente o processo de precarização 
do trabalho, desemprego e corrosão de direitos, pois como apontou Alves (2007, p.260), “embora o Brasil 
seja um país capitalista, nem todo país capitalista é o Brasil”.

Destarte, para compreender o processo de degradação do mercado de trabalho, bem como as configu-
rações das políticas de emprego, trabalho e renda no país, é importante ter em vista que a herança colo-
nial-escravista, a marca oligárquica e subalternidade aos interesses imperialistas dos EUA, são alguns dos 
elementos históricos que explicam as desigualdades, concentração de renda e exclusão dos trabalhadores 
do acesso a terras, trabalho e direitos sociais (ALVES, 2007).

Mesmo após a Abolição da Escravatura, em 1888, a segregação racial perdurou, o que se viu, durante 
um longo período, foi trabalhadores ditos “libertos”, se inserirem em trabalhos com condições semelhantes 
às da escravidão. Naquele contexto, o Estado ainda não podia intervir nas relações de trabalho, demostran-
do que a concepção de “regulação do trabalho” distanciava da concepção “trabalho livre”, instaurada pela 
Constituição Republicana. Foram necessárias mais algumas décadas para esse quadro começar a mudar:

Isso apenas mudaria, em 1926, com a emenda constitucional de número 29, que facultava ao 
Congresso o direito de legislar sobre a questão do trabalho, o que traria poucos impactos efeti-
vos. Mesmo com a aprovação de legislação sindical para o campo, em 1903, e para as cidades, 
em 1907, os direitos não eram respeitados, e os trabalhadores sentiam a mão pesada do Estado 
atuando em benefício dos empregadores de todos os tipos. Uma combinação de força com favor 
permeou as velhas relações de trabalho recicladas (BARBOSA, 2016, p.15). 

Até segunda década do século XX o Brasil apresentava um incipiente processo de formação do seu 
mercado de trabalho com níveis de desenvolvimento distintos nos vários espaços regionais do país. 
Predominavam nas cidades as experiências do assalariamento, do excedente estrutural da força de tra-
balho e da precariedade, enquanto no campo uma parcela expressiva de população estava na condição de 
inatividade. 

Já é possível antecipar que “desigualdade” e “exclusão” são as irregularidades congênitas do mercado de 
trabalho brasileiro que conserva traços dessa formação desigual e excludente até os dias atuais. 

O processo de expansão do capitalismo brasileiro somente veio ocorrer a partir de 1930, seguido de 
dois grandes saltos nas décadas de 1950 e 1960, períodos marcados pelo aceleramento da industrialização 
e internacionalização do processo produtivo, que era caracterizado pela produção de bens de consumo du-
ráveis, direcionados ao mercado interno e mantinha a produção de produtos primários e industrializados 
voltados para a exportação. 

O país viveu principalmente nos dois últimos períodos descritos acima, “um processo de acumulação 
centrado no tripé setor produtivo estatal, capital nacional e capital internacional” (ANTUNES, 2006, p. 17). 
No período pós Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma intensa absorção de mão de obra, processo prove-
niente do crescimento industrial e que levou o Brasil a se transformar em uma economia urbana. 

De acordo com Lira (2012), foi a partir da década de 1980 que germinaram novos padrões produtivos, 
tecnológicos e organizacional do trabalho, a fim de garantir ao capital a ampliação de sua acumulação, 
valendo de algumas estratégias, tais como a descentralização e aumento da automação da produção, e fi-
nanceirização da economia capitalista internacional. 
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As inéditas transformações que incidiram sobre o trabalho nos anos 80 resultaram no desemprego 
urbano em grande proporção, oscilando de acordo com a retração ou expansão das atividades produtivas. 
No entanto, segundo Mattoso (1999, p. 14), essas taxas de desemprego não alcançariam as dimensões que 
a década seguinte apresentaria: 

Na década de 1990 a situação alterou-se profundamente. Nesses últimos anos, o desempenho 
produtivo não foi apenas medíocre e resultante de efeitos de oscilações do ciclo econômico sobre 
o mercado de trabalho. A geração de emprego sofreu as consequências profundamente desestru-
turantes de um processo de retração das atividades produtivas acompanhado do desmonte das 
estruturas preexistentes, sem que tenha colocado no lugar outras capazes de substituí-las. Jogou-
se fora o bebê com a água do banho.

Nesse período, intensificou o processo de reestruturação produtiva do capital na realidade brasileira, 
apresentando como os primeiros sinais à introdução de novos padrões organizacionais e tecnológicos, oca-
sionando a retração de custos, a elevação da produtividade e redução do número de trabalhadores. 

Processo que se firmou a partir da confluência entre as transformações econômicas e de produção in-
dustrial, alterando também as relações entre Estado e sociedade civil, pautado pela orientação neoliberal, 
cuja premissa é um Estado cada vez mais subordinado aos interesses políticos e econômicos do capital 
financeiro internacional, negligenciando os investimentos com serviços públicos e sociais. 

A massa de trabalhadores que não está fora do mundo produtivo vivencia cada vez mais relações de tra-
balho instáveis, intermitentes, sem proteção social, de baixos níveis de remuneração e de grande exigência 
produtiva. No capitalismo flexível ocorre a expansão da lucratividade em detrimento à condição econômi-
ca e social da classe que vive do trabalho. 

A esfera financeira conquista sua hegemonia e comanda as demais esferas, com o apoio do Estado que 
se preocupa, majoritariamente, com as necessidades da burguesia. E nessa nova forma de ser, a lógica do 
capital flexível não se restringe ao campo econômico do mercado, mas invade os âmbitos da vida social e 
do trabalho dando um novo conteúdo às formas de precarização.

DESEMPREGO E O DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS 
DE EMPREGO, TRABALHO EM RENDA NO BRASIL

A proteção do trabalho foi pauta da primeira Conferência Internacional do Trabalho realizada em 1919, 
mesmo ano de criação da OIT1. Naquele contexto, buscou-se responder as principais reivindicações do mo-
vimento sindical e operário do final do século XIX e começo do século XX e apresentar algumas diretrizes 
para proteção do trabalho de mulheres e crianças. 

Foi somente após a Segunda Guerra Mundial que as políticas de emprego, trabalho e renda se estrutu-
ram, “caracterizam-se pela necessidade de proteger e promover o pleno emprego produtivo e enfrentar os 
problemas do desemprego temporário através de um conjunto de ações e programas que possam assegurar 
o funcionamento do mercado” (BEZERRA, 2016, p. 162). 

De acordo com a autora, o incentivo à promoção do pleno emprego e da proteção contra o desemprego/
subemprego ocorreu a partir do ano de 1934, fruto das transformações econômicas e sociais provocadas pela 
crise de 1929 e resultado da vinculação do keynesianismo, do fordismo e do Welfare State (BEZERRA, 2016). 

As transformações societárias incidiram no processo de constituição das políticas de emprego, traba-
lho e renda, vinculadas a dinâmica do capitalismo e ao modelo de desenvolvimento de cada país. Foi no 
contexto introdutório da Política Social no Brasil que se tornou visível o esforço governamental no trato da 
regulamentação das relações de trabalho. 

1 Organização Internacional do Trabalho.
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As décadas de 1930 e 1940 apresentaram avanços nas questões relativas à regulamentação da proteção 
dos trabalhadores, no entanto, o desenvolvimento do Estado social brasileiro ocorreu de forma restrita, 
incompleta, fragmentada e de caráter corporativo (BEHRING e BOSCHETTI, 2011). 

Mota e Oliveira (2015, p. 93) asseveram que “ao iniciar a estruturação do mercado de trabalho brasilei-
ro, o Estado caminhava para inserção do trabalhador na política social, a partir da organização das políti-
cas de emprego” e incidindo nas transformações da relação entre o capital e o trabalho no Brasil. 

A experiência brasileira com adoção de critérios mais favoráveis para constituição das políticas de em-
prego ocorreu de forma lenta. Apenas em 1958 o país adotou o Serviço de Emprego, aprovado pela OIT 
dez anos antes, em 1948, que estabelecia a responsabilidade de cada país organizar um sistema público e 
gratuito de emprego que deveria, entre outras funções:

encaminhar os trabalhadores aos empregos disponíveis, através de informações básicas sobre as 
vagas de emprego, os serviços ofertados e as condições de seu preenchimento, o que facilitaria 
a mobilidade geográfica e a transferência e/ou deslocamento dos trabalhadores para outras re-
giões, bem como colaboraria com o seguro-desemprego e com a assistência ao desempregado. 
(BEZERRA, 2016, p. 168-169).

Na década de 1960 foram criados o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o Programa de integração Social (PIS), o Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) e o 
Sistema Nacional de Emprego (SINE). 

Para Behring e Boschetti (2011) os benefícios sociais concedidos tiveram uma finalidade bem definida, 
dar legitimidade ao regime militar, além disso, o que se percebe é que as políticas públicas de emprego 
ocupavam-se mais em indenizar o trabalhador demitido do que efetivamente protegê-lo do desemprego:

É interessante notar que a criação dos direitos sociais no Brasil resulta da luta de classes e 
expressa a correlação de forças predominantes. Por um lado, os direitos sociais, sobretudo 
trabalhistas e previdenciários, são pauta de reivindicação dos movimentos e manifestações da 
classe trabalhadora. Por outro, representam a busca de legitimidade das classes dominantes em 
ambiente de restrição de direitos políticos e civis – como demonstra a expansão das políticas 
sociais no Brasil nos períodos de ditadura [1937-1945 e 1964-1984], que as instituem como tutela 
e favor (BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p. 79).

Em 1975, criou-se o Sistema Nacional de Emprego (Sine) que inicialmente cumpriu uma função voltada 
mais para intermediação de mão-de-obra. A orientação profissional, qualificação profissional e geração de 
informações sobre o mercado de trabalho, objetivos constituintes do Sistema, não foram executadas efeti-
vamente nas experiências iniciais devido algumas fragilidades, principalmente, no que se referia a fonte de 
financiamento do Sine. 

Foi nesse contexto que as políticas de emprego são voltadas para promover a profissionalização e quali-
ficação do trabalhador, a fim de garantir sua recolocação no mercado de trabalho, soma-se a essas políticas 
a proposta de oferecer “oportunidades para que o indivíduo seja ‘empreendedor’ do seu próprio negócio e/
ou se mantenha no emprego por meio dos incentivos e dos investimentos realizados pelo Estado” (MOTA 
e OLIVEIRA, 2015, p. 12). 

As mudanças no mercado de trabalho nos anos 80 foram expressas principalmente pelas altas taxas 
de desemprego, estagnação de empregos formais e aumento de ocupações de trabalho informais, somados 
ao baixo crescimento da economia e ausência de instrumentos públicos de proteção ao desempregado. Foi 
nesse cenário que, em 1986, o Governo Federal instituiu o seguro-desemprego2 como estratégia do Plano 
Cruzado. O objetivo era prover uma assistência financeira temporária ao trabalhador que estivesse desem-
pregado por demissão sem justa causa ou paralisação das atividades da empresa. Entretanto, com critérios 

2 Criado pelo decreto-lei 2.284/1986.
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de pagamento muito reduzidos, o seguro-desemprego teve uma baixa cobertura nos seus primeiros anos, 
até a promulgação da Constituição Federal de 1988.

Iniciado o processo de redemocratização e promulgada a Constituição Federal de 1988, muitas dessas 
políticas foram reformuladas, ao passo em que a Constituição Federal estabeleceu o trabalho como direito 
social básico. Por outro lado, a partir dos anos 90, com o crescimento das políticas neoliberais, os sindicatos 
foram perdendo sua força, juntamente com a influência do Estado sob o capital. Da mesma forma, o mer-
cado seguia exigindo cada vez mais dos trabalhadores (MOTA e OLIVEIRA, 2015).

Oliveira (2015, p. 9) assevera que a partir do ano de 2002, as medidas adotadas para combater o desem-
prego “foram no sentido de reformular aquelas já existentes ou ainda criar algumas iniciativas inovadoras 
para atingir o público-alvo definido como prioridade pelas agências multilaterais”, as políticas sociais de 
trabalho, emprego e renda das últimas décadas, seguem a lógica empresarial, do capital.

Estudos apontam que na gestão do Partido dos Trabalhadores – PT3, ocorreu o aumento das taxas de 
formalização do emprego e uma relativa recuperação do emprego industrial, além de avanços na área social 
e nas taxas de desemprego, comparando aos governos anteriores (DIEESE, 2012). Entretanto, as ações dos 
governos do Partido dos Trabalhadores, não foram suficientes para superar, significativamente, o quadro 
de desemprego e os problemas históricos do mercado de trabalho brasileiro, tais como a informalidade, 
precarização das relações trabalhistas, as desigualdades nas condições de inserções regionais e na qualida-
de dos postos de trabalho.

Manteve-se naquele período uma política de valorização do salário mínimo, embora no âmbito ma-
croeconômico o governo seguisse as metas impostas pelas politicas neoliberais. Na análise de Antunes 
(2018, p. 297), os governos do PT ficaram caracterizados por “implantar uma política policlassista forte-
mente conciliadora, preservando e ampliando os grandes interesses das frações burguesas”.

O fato é que as cenas que se sucederam na história política do país resultaram no mais duro golpe contra 
a população nos últimos anos e trazem consequências incalculáveis para a classe trabalhadora. No governo de 
Michel Temer4 tornou-se evidente o esforço do Governo Federal em atender a demanda capitalista, consolidar 
a autorregulação do mercado, enfraquecer ainda mais as forças sindicais e a privatização indiscriminada.

Quatro anos após o golpe o país apresenta 13,5 milhões de desempregados e desempregadas, chegando 
a lamentável taxa recorde de 14% (IBGE, 2020)5. São trabalhadoras e trabalhadores desprovidos de renda. 

Obviamente os impactos da pandemia refletem nos resultados do mercado de trabalho brasileiro, po-
rém é preciso considerar que a taxa de desocupação no Brasil já vinha de um processo crescente. Em 2019, o 
país apresentou uma população de 12,6 milhões de desempregados, de acordo com os números divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Considerando a população de trabalhadores e trabalhadoras sem carteira assinada empregados do se-
tor privado, trabalhadores domésticos sem carteira, empregadores e trabalhadores “por conta própria” sem 
CNPJ e o grupo sem remuneração, pessoas que auxiliam em trabalhos para a família, totalizaram 38,683 
milhões de brasileiros inscritos na informalidade de acordo com o IBGE (2019).

A informalidade intensifica não apenas as formas de trabalho desprotegidas, mas também a pobreza e 
as desigualdades e com as políticas de emprego e trabalho inclinadas para o fortalecimento do empreende-
dorismo e trabalho autônomo, impulsionando o discurso de empregabilidade e empreendedorismo.

No entanto é necessário analisar a lógica que legitima tal fenômeno e os impactos apresentados à vida 
do contingente de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, pois, “a empregabilidade e seu parceiro de ca-
minhada – o empreendedorismo, são apresentados como a solução para o problema do desemprego estru-
tural, efeito social de primeira grandeza do processo de reestruturação produtiva no mundo” (OLIVEIRA, 
2005, p. 97).

3 De 1º de janeiro de 2003 a 31 de agosto de 2016.
4 Teve início no dia 12 de maio de 2016 a primeiro de janeiro de 2019.
5 Dados referentes ao período encerrado no mês de setembro de 2020 (IBGE, 2020). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mudanças que ocorrem no mundo do trabalho, provenientes das crises do capital, afetam a classe 
trabalhadora, impõem novas formas de organização e intensificam a exploração da força do trabalho. O 
mercado de trabalho brasileiro segue o seu processo de desestruturação sob os ditames neoliberais que se 
busca o desmonte de regulação do mercado e o fim do sistema de proteção social do trabalho.

O desemprego e a informalidade seguem em plena expansão, quando as políticas de emprego, trabalho 
e renda se estancam. Quando ocorre o controle do Estado no trato do desemprego ocupa-se de assegurar 
o desenvolvimento capitalista, busca impedir que a população desempregada não represente uma ameaça 
para o processo da acumulação, mas que siga o impulsionando. 

Assim o movimento é de maximizar a precarização e a exploração da força do trabalho, com um ex-
pressivo crescimento no número de empregados sem carteira assinada, de trabalhadores por conta própria 
e de subocupados, revitalizando o mercado de trabalho desigual e excludente. 

Seriam necessárias políticas que visem proteger os trabalhadores, principalmente no que concerne o 
acesso e permanência ao trabalho, qualidade de vida do trabalhador, melhora na empregabilidade, políti-
cas inclusivas e que possibilitem alternativas para geração de renda, entre outros, mas o que se observa na 
realidade brasileira, no entanto, são políticas de emprego, trabalho e renda que atendem as diretrizes das 
agências multilateriais, que buscam impulsionar o empreendedorismo e a informalidade, acabam por se 
transformarem em mecanismos de manutenção e reprodução da acumulação capitalista.
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Resumo: Este texto pretende ser mais um convite para analisarmos as recentes Reformas Trabalhistas como um movimento an-
ticivilizatório, articulado com a incapacidade do sistema sociometabólico do capital de dar respostas civilizatórias à sua crise. No 
Brasil, os Direitos Trabalhistas nasceram descolados dos Direitos Sociais e Humanos. Somente após a Constituição de 1988 é que o 
Direito do Trabalho se articula com estes, porém já num contexto de avanço do neoliberalismo e da necessidade da autocracia bur-
guesa de restituir o monopólio político sobre o Estado. A manutenção dos princípios fundamentais da Constituição dependeria da 
correlação de forças na sociedade. O recuo das lutas sociais pós década de 1980 abriu os flancos para o avanço do desmonte dos 
princípios constitucionais, deixando o campo aberto para a autocracia burguesa readequar seus interesses com os do capital global 
financeirizado.

Palavras-chave: Direitos Sociais, Humanos e do Trabalho; Constituição de 1988; Reformas Trabalhistas.

INTRODUÇÃO

Durante as duas paralisações dos/as entregadores/as de comida que trabalham para aplicativos em ju-
lho/2020 pudemos acompanhar nas mídias que lhes deram a devida atenção diversos relatos que atestavam 
suas longas jornadas em péssimas condições de trabalho e igualmente péssimas formas de remuneração. 
Com a pandemia em curso, eles e elas ficaram ainda mais vulneráveis, dado o potencial de contaminação 
da SARS-COV 2, ou “Novo Coronavírus”. A pandemia, aliás, já desmascarava naquele momento qualquer 
ilusão de que aquela era uma doença democrática, como se chegou a aventar. A profunda desigualdade do 
país, agravada pelas reformas dos últimos anos se encarregara de mostrar que a Covid-19 viria para atin-
gir os pobres e/ou pretos do país. Frente à gestão desastrosa da pandemia no Brasil, suas consequências se 
alastraram para outras categorias atingindo em cheio profissionais da saúde, do transporte público, dos 
serviços com cuidado e limpeza, da educação etc. que se viram ainda mais desprotegidos/as. Ainda mais 
com o aprofundamento da flexibilização das relações trabalhistas que se deu através da MP 936, depois 
convertida na Lei 14.020 que, dentre outras coisas, permitiu a suspensão do contrato de trabalho e a redu-
ção de salário por redução de jornada. Isso tudo em meio ao caos socioeconômico que foi agravado pelo 
espalhamento do vírus.

Entendemos a pandemia, no entanto, como mais um elemento catalisador de uma dinâmica de des-
construção de direitos que se iniciou no dia seguinte à promulgação da Constituição de 1988. O que vemos 
agora com as recentes medidas de austeridade e reformas, como a PEC do Teto de Gastos (PEC 241/55) e as 
mais recentes Reformas Trabalhistas (13.467/2017, que altera 201 pontos da CLT e a 13.429/2017 que libe-
raliza a terceirização e amplia o contrato temporário) é um coroamento de uma disputa que dura décadas, 
período ao longo do qual a autocracia burguesa brasileira vem restituindo seu monopólio sobre o Estado, 
afetado pelas lutas sociais das décadas de 1970 e 1980. A Constituição de 1988 foi, sem dúvida, um marco 
para a sociedade brasileira. Antes dela, os Direitos Sociais e Humanos sequer foram mencionados, muito 
menos orientaram políticas públicas. Ao longo do século XX tais direitos só foram tangenciados pelos do 
Trabalho, através da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e, portanto, alijando sobremaneira enormes 
contingentes da nossa sociedade de almejar alcançar alguma dignidade.

mailto:fagnerfdss@yahoo.com.br


140 ANAIS DO XII SEMINÁRIO DO TRABALHO

Olhar para a desconstrução dos direitos trabalhistas hoje e para a desconstrução dos princípios fun-
damentais da Constituição de 1988 é perceber um movimento anticivilizatório que reforça estruturas ma-
chistas e racistas da nossa sociedade. Esse texto tem mais o caráter de um convite para olharmos para os 
recentes ataques aos Direitos Sociais com essa lente: a que vê um movimento anticivilizatório em nome da 
valorização do capital capitaneado pela autocracia burguesa em articulação com o movimento global do 
capitalismo financeirizado. Para tanto, o dividimos em quatro partes: na primeira, retomamos a discussão 
sobre o advento dos Direitos Sociais e Humanos articulado com o do Direito do Trabalho, apontando suas 
limitações, com destaque para o caso brasileiro; na segunda, discutimos o significado da Constituição 
de 1988, apontamos seus limites e avanços também para o Direito do Trabalho; na terceira, discutimos 
a essência da Reforma Trabalhista e o contexto em que ela se dá; por fim, na última, tentamos fazer uma 
síntese, tentando contextualizar as Reformas e seu significado histórico. Tentaremos responder à seguinte 
pergunta: é possível caracterizar as recentes Reformas Trabalhistas como parte de uma ofensiva global do 
capital que hoje esgota suas capacidades criativas e se apresenta tão somente com sua faceta destrutiva? 
Sendo assim, seriam elas anticivilizatórias?

O ADVENTO DO DIREITO DO TRABALHO À LUZ DOS DIREITOS SOCIAIS

São muitas as chaves de entrada analíticas que podem ser mobilizadas para compreendermos as refor-
mas trabalhistas, em especial as dos últimos anos: as político-ideológicas, as meramente jurídicas ou até 
mesmo as sócio-históricas. De uma ou de outra forma, no entanto, elas acabam se relacionando. Dado a 
complexidade, bem como as contradições nas quais as relações trabalhistas se inserem em qualquer país, 
sobretudo aqueles com alguma estrutura industrial, tais análises são passíveis de orientações enviesadas e 
assumem posições contrárias ou não à regulação das relações trabalhistas. No Brasil pós-Constituição de 
1988, a flexibilização das leis trabalhistas ocupa significativo destaque nas pautas do Congresso Nacional, 
da grande mídia, bem como nas análises de juristas e de cientistas sociais e, ao longo desse período até 
aqui, podemos destacar pelo menos três grandes narrativas em torno dela: 1 – a da defesa de amplas re-
formas, visando a flexibilização, que se justifica dizendo que a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) é 
responsável por engessar as relações de trabalho e inibir contratações e, por isso, ela seria responsável pelo 
crescente desemprego no país desde a década de 1990, já no contexto da inserção de um modelo flexível 
de produção; 2 – outra narrativa polariza com essa, fazendo a defesa inclusive de mais proteção, dada a 
profunda desigualdade social do país e a vulnerabilidade socioeconômica da ampla maioria da sociedade; 
3 – a terceira, faz(ia) a defesa de mudanças pontuais, que adequariam a CLT às novas formas de trabalho 
engendradas pelas novas tecnologias tais como a microeletrônica, mas principalmente as tecnologias da 
informação, viabilizadas pela internet. A segunda narrativa, que defende a ampliação das medidas de pro-
teção e regulamentação do trabalho, ou seja, manutenção dos pilares da CLT e sua ampliação, com lastro 
na Constituição de 1988, sobretudo nos artigos referentes à dignidade da pessoa humana, se encontra, neste 
momento, derrotada. Diante disso, veremos que é justamente a trincheira da defesa dignidade humana que 
esteve sob forte ataque ao longo das Reformas Trabalhistas e, sem abandonar as demais chaves analíticas, 
acreditamos que essa deve ser aquela sobre a qual devemos nos debruçar.

Souto Maior (2007) é enfático ao afirmar que as lutas por melhores condições de trabalho foram impul-
sionadoras dos direitos sociais e humanos. O acúmulo dessas lutas, segundo o autor, ao longo dos séculos 
XVIII e XIX foi responsável pela corrosão do modelo de Estado fincado em princípios liberais, cujo princí-
pio era o da responsabilização individual pelos meios e cuidados com a sobrevivência. Ao longo de décadas, 
portanto, o Estado deixa de assumir o caráter meramente coercitivo e passa a ser estimulador, financiador 
e promotor dos direitos sociais, referentes à dignidade humana, sendo o Direito do Trabalho um elemen-
to importante e central nesse aspecto. Tais conquistas despiam a classe trabalhadora, ao menos em parte 
(na sua forma jurídica), do reconhecimento meramente mercadológico. Uma vez alcançado os direitos 
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trabalhistas, os trabalhadores e trabalhadoras não poderiam mais ser tratados como meras mercadorias, 
como as demais mercadorias, justamente por serem portadores/as de direitos como pessoas humanas. O 
Direito do Trabalho, por sua vez, se atrelava a essa conquista. 

Todo esse ciclo de lutas que alteraria significativamente o caráter do Estado sem, no entanto, alterar sua 
essência, é importante que se diga, se completaria com a incorporação dos direitos sociais e trabalhistas1, em 
conjunto, em diversas Constituições de várias nações do Mundo ainda nas primeiras décadas do século XX:

Também como reflexo da importância da questão social para a humanidade, as normas que lhe 
diziam respeito passaram a integrar o corpo de diversas Constituições. Esta inserção de normas 
de natureza social na Constituição se justificou porque a concretização de seus preceitos não 
dependia meramente do cumprimento de obrigações na esfera individual, mas da conjugação de 
diversos fatores socioeconômicos de todo um corpo social e, em especial, da atuação do próprio 
Estado (...) A fixação da constituição de interesses sociais representou, por assim dizer, um com-
promisso do Estado e da sociedade com o implemento e satisfação de tais interesses, sendo o 
Estado até mesmo sujeito passivo obrigado a efetivá-los. Juridicamente, o estado deixou de ser 
um mero legitimador dos interesses dos dominantes e transfigurou-se em autêntico Estado social 
(pelo menos no prisma do direito) (Souto Maior, 2007, p.22).

No Brasil, a emergência da questão trabalhista guarda semelhanças com os demais processos apontados 
acima, que dizem respeito, sobretudo aos países desenvolvidos. Afinal, aqui também a Consolidação das Leis 
do Trabalho em 1943 foi fruto das lutas encampadas pela incipiente classe trabalhadora ao longo de déca-
das, período durante o qual se debateu contra um Estado que, do ponto de vista da relação capital-trabalho, 
fora irretocavelmente liberal e dele arrancou a prazo conquistas importantes, com destaque à conquista do 
direito à associação de 19072. Bandeiras históricas do movimento operário brasileiro como o direito ao des-
canso semanal remunerado, 13° salário, férias anuais, salário mínimo etc. seriam enfim consolidadas. Uma 
conquista de extrema relevância, a despeito das manobras corporativistas de Getúlio Vargas, bem como 
da sua pretensamente exitosa tentativa de outorga daquele objeto. Porém, ainda que obtida essa conquista 
importante para as classes trabalhadoras brasileiras, a CLT servia como um instrumento de racionalização 
da relação capital-trabalho no país, uma vez que esta padecia de qualquer base para o cálculo da produção 
de mercadorias e reprodução da força de trabalho. O Estado brasileiro se viu encarregado de tutelar essa 
questão e, para tanto, passa a disponibilizar um conjunto de jurisperitos voltado para essa matéria. Portanto, 
o Estado, através da CLT e de todo aparato jurídico com ela criado, passa a tutelar o conflito dos elementos 
antagônicos da sociedade brasileira. Vianna (1978, p. 240) resume bem o caráter da CLT:

Os elementos constitutivos da estrutura da CLT se compõem das normas tutelares do trabalho 
– que vimos denominando de direito elementar do trabalho – dos sindicatos, do sistema da pre-
vidência social e da Justiça do Trabalho. A Consolidação, assim chamada para se distinguir de 
um Código, pretendeu ser a sistematização da legislação produzida desde o início da nova ordem 
implantada em 30, arranjando-a num todo orgânico e congruente (...) Cada um desses elementos 
pode ser percebido como um subsistema funcional para articulação da Consolidação, convergindo 
integradamente para o mesmo fim. Vale dizer, subtrair o litígio entre o capital e o trabalho do mer-
cado, tendendo a eliminar ou reduzir por força dessa orientação institucional, o caráter político na 
movimentação orgânica das classes subalternas (grifos nossos).

1 Souto Maior (2007, p. 23) distingue da seguinte forma o Direito Social do Trabalhista: “De forma imediata, o Direito Social se 
materializa (...) pelas normas trabalhistas e previdenciárias, já que se ligam ao conflito social de tensão fundamental no modelo 
de produção capitalista: a relação capital x trabalho. Mas, o Direito Social não se limita a esta regulação. O Direito Social, por 
via reflexa, atinge outras esferas da vida em sociedade: o meio ambiente; a infância; a educação; a habitação; a alimentação; 
a saúde; a assistência aos necessitados; o lazer (...), tudo como forma de fazer valer o direito à vida na sua concepção mais 
ampla. Neste sentido, até mesmo os valores que são normalmente, indicados como direitos liberais por excelência, a liberdade, 
a igualdade, a propriedade, são atingidos pela formação de um Direito Social e o seu consequente Estado Social”.

2 Apenas destacamos uma conquista importante em forma de lei, mas é evidente que outras tantas conquistas em níveis locais, 
das plantas fabris, foram igualmente importantes por colocarem obstáculos à sanha da exploração capitalista.
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Não queremos dizer, com isso, que as leis trabalhistas, o Direito do Trabalho, em outras nações tam-
bém não tenham cumprido papel regulador ou controlador do litígio entre capital e trabalho. Menos ainda 
que elas resolveram, para além do Direito, as demais desigualdades que se interseccionam com as questões 
trabalhistas, como por exemplo as questões de gênero e raciais. 

Davis (2016), por exemplo, traz elementos para analisarmos o grau de alijamento da população negra 
estadunidense (em especial as mulheres negras) que coincide com o período de ascensão de conquistas 
sociais e políticas naquele país. Apenas para mencionarmos um deles, as mulheres negras dos Estados 
Unidos passam a ocupar postos na grande indústria e terem, com isso, algum grau de regulação trabalhista, 
somente na década de 1930, muito devido à enorme demanda por força de trabalho pós-crise da década de 
1920. Até então, elas tinham ficado confinadas a serviços domésticos, estendendo um problema estrutural 
herdado do período escravista que, ainda assim, não se resolveu posteriormente e até hoje marca a socieda-
de norte-americana. 

Seguindo esse exemplo, podemos afirmar com Smith (1987) que as estruturas burocráticas erguidas ao 
longo dos séculos XIX e XX não foram capazes de solucionar questões de raça e gênero. Pelo contrário, aca-
baram por chancelar falas, vocabulários, comportamentos difusos no cotidiano que reforçavam relações de 
dominação. Lançando um olhar crítico sobre a invisibilidade da mulher, por exemplo, a autora argumenta 
que os aparatos ideológicos, tais como a educação, comunicações e, embora ela não aponte de forma ex-
plícita, o Direito, foram produtos de especialistas, sobretudo homens alinhados às classes dominantes, de 
modo que eles não surgiram da superação das desigualdades encontradas no cotidiano e, por isso, foram 
forjadas à luz daqueles sujeitos3.

  Ora, mesmo a parcela que, nos países centrais, foi contemplada com as benesses trazidas pelas 
conquistas trabalhistas (na sua esmagadora maioria homens brancos, não migrantes), em especial após o 
advento do complexo industrial-institucional do fordismo-taylorismo, assistiu sua situação nos ambientes 
do trabalho se degenerar. Santos (2015) argumenta que os avanços técnicos e tecnológicos, bem como os ar-
ranjos institucionais naqueles países foram resultado da assimilação das lutas dos/as trabalhadores/as. Por 
assimilação entende-se o sofisticado processo no qual o capital atende às pautas dos movimentos operários 
e sindicais, porém retira toda aspiração autonomista existente, delegando a aparatos burocráticos (como 
os sindicatos integrados à ordem), à justiça do trabalho e às operações técnicas protocolares (reforçadas 
pelo controle e ritmos das tecnologias) a missão de apaziguar conflitos latentes entre capital e trabalho. Tal 
processo reforça o controle sobre a classe trabalhadora e intensifica sua exploração. Não à toa, a segunda ge-
ração do que Bihr (1998) chamou de operário-massa não suportou as exaustivas rotinas dentro das plantas 
fordistas e se lançou às ruas dos países centrais, bem como às ocupações de fábricas, reivindicando maior 
autonomia e controle sobre a produção nas décadas de 1960 e 1970.

Portanto, se por um lado a conquista dos Direitos Sociais e do Trabalho foi resultado do acúmulo de 
lutas, forçando o Estado a reconhecer o trabalhador como humano e não como mera mercadoria, por outro 
não foi capaz de contemplar a todos e todas, mantendo implícita ou explicitamente opressões de raça e gê-
nero, nos espaços fora e dentro das relações de trabalho, além de sofisticar mecanismos de apaziguamento 
e controle dos conflitos de classe.

É importante fazermos essa breve digressão e comparar esses movimentos contraditórios do advento 
do Direito Trabalho em outros países com o do Brasil. Isso porque, aqui esse processo de construção do 
Direito do Trabalho guarda muitas semelhanças com os que ocorreram alhures, evidentemente que com 
suas particularidades. Afinal, o país manteve estruturas paternalistas, clientelistas, patriarcais e racistas 
que não sofreram alterações significativas até hoje e que somente no final da década de 1980 passa a contar 

3 Desnecessário dizer que existe uma vasta literatura acerca tanto da questão racial quanto da de gênero, que nem de longe po-
deria ser abordada em sua totalidade neste espaço. Escolhemos as duas autoras aqui citadas porque, a nosso ver, lançam mão 
de uma metodologia bastante zelosa acerca de tais temáticas, permitindo um debate profícuo com a questão das relações de 
trabalho e, por conseguinte, com as questões de classe. Dessa forma, nossa intenção é mencioná-las justamente porque seus 
pontos de vista contemplam e orientam o debate que, somente de forma breve, estamos travando aqui. 
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com dispositivos legais, ao nível constitucional, para combate-las! Porém, ele guarda uma diferença que 
consideramos crucial e que, acreditamos, coloca questões bastante particulares no que tange às Reformas 
Trabalhistas mais recentes (como veremos adiante): é importante levar em consideração que a CLT e todo 
o aparato jurídico-político criado com ela veio descolada de uma profunda discussão e, para além da dis-
cussão, de uma legislação e de políticas sobre Direitos Sociais. Isso, não só pelo fato de que em 1943 o país 
era legislado por uma Constituição autoritária, a “Polaca”, que regeu o Estado Novo. Mas também porque 
nas Cartas Magnas anteriores a questão dos Direitos Sociais não foi enfrentada de modo consistente sequer 
no nível jurídico4. Claro exemplo disso foram as sucessivas restrições ao sufrágio universal com o impedi-
mento de analfabetos de votarem, além do direito à saúde, habitação, lazer etc que não estiveram presentes 
nas Cartas. Da mesma forma, o direito do trabalho não seria estendido aos/às trabalhadores/as do campo, 
perpetuando a clivagem política entre campo e cidade, uma vez que deixava irretocáveis as instituições 
patriarcais e clientelistas entre latifundiários e trabalhadores/as do campo. 

A CLT, portanto, no contexto da sua criação e nas décadas seguintes somente indiretamente e de forma 
restrita tangenciou as questões relacionadas aos Direitos Sociais e Humanos5. Ela se inseriu em um projeto 
de modernização autoritário ou, como colocou Fernandes (2006) “modelo autocrático-burguês de transfor-
mação capitalista”, e cumpriu ao longo das décadas seguintes muito mais um papel de controladora política 
e ideológica dos conflitos trabalhistas. Só de forma bastante deficiente atendeu aos anseios das questões 
mais amplas que suplantavam as das relações trabalhistas, muito embora, ao longo das décadas posteriores, 
sobretudo no período ditatorial, tenha sido o único alento.

A CLT E A CONSTITUIÇÃO DE 1988

Malgrado a urgência dessa temática, é impossível esgotar todos os detalhes que devem conter uma aná-
lise prudente e zelosa da CLT e da Constituição de 1988. Cabe a nós aqui, portanto, sua contextualização à 
luz da chave analítica que elencamos para a discussão: a dos Direitos Humanos, Sociais e da dignidade da 
pessoa humana, inserida nas contradições da sociedade de classes.

Isso posto, devemos antes de tudo chamar a atenção pela inserção tardia da questão dos Direitos Sociais 
e Humano na íntegra e no topo do ordenamento jurídico brasileiro. Como assinalamos acima, enquanto os 
países centrais às suas maneiras, ao menos no plano do direito, incorporaram tais fundamentos na primei-
ra metade do século XX, aqui tal incorporação se deu somente no final do século.

A despeito de tais conquistas, no entanto, a Constituição, já desde o período da sua formulação, vai se 
prestar a contornar os conflitos sociais sem precedentes no país que começaram no final da década de 1970 
e se estenderam até o final da década de 1990. A disputa em torno do caráter da carta magna na Assembleia 
Nacional Constituinte (ANC) não deixava dúvidas de que a autocracia burguesa não abriria mão do mono-
pólio do controle do Estado. Fernandes (1989) descreve a pressão reacionária que a ANC sofreu de empre-
sários, ávidos para impedirem conquistas sociais, de proteção do trabalho e de liberdades políticas:

Os empresários vieram à Brasília como a “massa reacionária da burguesia”. Impugnam certas 
medidas, que estão muito aquém do que os assalariados e os oprimidos pleiteiam, e daquilo que a 
igreja católica designou como o “clamor do povo”. E exigem dos constituintes uma marcha-à-ré pe-
nosa, com o fito de evitar uma “calamidade nacional” (...)Todos os setores empresariais se coliga-
ram na mesma luta sagrada: ou a Constituinte obedece ao império do poder econômico ou o país 
se tornará inviável!...trata-se de um reacionarismo empedernido, de uma demonstração coletiva de 

4 As Cartas Magnas anteriores e mesmo as posteriores, até 1988, sequer contêm Títulos ou Capítulos específicos sobre os direitos 
sociais.

5 Na Constituição seguinte à Consolidação das Leis Trabalhistas, a de 1946, isso fica bastante evidente se analisarmos seu Título 
V Da Ordem Econômica e Social que menciona a valorização e a obrigação social do trabalho humano e que nos remete à CLT nos 
arts 157, 158 e 159, encerrando a única sessão da Carta que tangencia os direitos sociais.
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resistência à mudança inacreditável. Na verdade, o “Congresso Constituinte” teria se extraviado, 
arriscando-se à maldição dos paladinos de uma defesa cega da iniciativa privada! (Fernandes, 
1989, p. 179).

O caráter reacionário da burguesia brasileira acabou por valorizar as conquistas daquelas lutas popula-
res, sobretudo as relativas aos Direitos Humanos e Sociais que foram colocadas, como dissemos acima, no 
topo do ordenamento jurídico. Porém, a Constituição preservou dispositivos autoritários, um dos motivos 
que levou Fernandes (1989), ao analisar a Carta Magna, reconhecer ali um “pacto conservador” que res-
tringe a democracia no Brasil, que segundo ele não poderá vicejar pela via Constitucional. Desse modo, a 
pulsão das massas através da permanente mobilização, a permanência das suas organizações, a capacidade 
delas se manterem autônomas, seria decisivo para a manutenção e o avanço das conquistas sociais. Em 
outras palavras, a Constituição seria um objeto de disputa contínua. 

A CLT, ao se integrar à Constituição, passa a se orientar pelos seus valores. Prioriza-se, a partir de então, o 

valor social do trabalho e a proteção da dignidade humana alçados a princípios fundamentais da 
República (art. 1°, incisos III, e IV), assim como também se deu com o objetivo de construir uma 
sociedade livre, justa e solidária (art. 3°, inciso I) e que o Brasil rege-se nas suas relações interna-
cionais seguindo o princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4°, inciso II) (...) Vale lembrar 
que os direitos sociais, conforme definição do art. 6° e aos quais se integrou a especificação dos 
direitos de natureza trabalhista (arts. 7° a 9°), foram inseridos no título “Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais”, juntamente com os direitos individuais (art. 5°), nos quais se prevê, ademais, ex-
pressamente, que a “propriedade atenderá a sua função social” (inciso XXIII) (Souto Maior, 2007, 
p. 23). 

Ainda segundo Souto Maior (2007), juntamente com o Direito da Seguridade Social e os Direitos de 
Personalidade, o Direito do Trabalho se aproxima de forma mais nítida dos propósitos marcados pelo 
Direito Social, sendo, por exemplo, um elo muito íntimo entre eles a reparação por danos (acidentes e adoe-
cimento laborais).

Buscando, na esfera do trabalho (portanto, na esfera privada), fazer-se impor esses princípios do orde-
namento jurídico, um conjunto de juristas defende sua aplicabilidade direta6. Isso é de fundamental im-
portância uma vez que, como já dissemos, a CLT não nasceu no seio da incorporação dos Direitos Sociais 
e Humanos. Fazer valer estes princípios, respeitando o ordenamento jurídico, com aplicação direta, como 
defendem alguns juristas, continua sendo de uma discussão de fundamental importância e, como vere-
mos, se tornou crucial após as reformas trabalhistas recentes. Sintetizando o que estamos analisando aqui, 
Molina (2017, p. 468) coloca: 

[...] o ordenamento jurídico trabalhista atual incidente nas relações de trabalho deixou de ter em 
evidência apenas a legislação ordinária especializada que é a CLT, para admitir que as relações de 
trabalho também são reguladas inclusive pela Constituição Federal (direitos específicos e ines-
pecíficos dos trabalhadores), pelos tratados internacionais, pela legislação ordinária, pelo Código 
Civil e legislação extravagante, pelas normas coletivas, regulamentos de empresa, pelos prece-
dentes judiciais (no contexto do art. 927 do CPC de 2015) e pelas cláusulas individuais dos con-
tratos de trabalho, destacando-se entre os diversos direitos incidentes os da preservação da vida 
privada, das garantias ao lazer, descanso, à desconexão e a realização dos projetos de vida do 
cidadão-trabalhador. 

O significado desses avanços – que, ressaltamos, são frutos das diversas lutas sociais sistemáticas e orgâ-
nicas encampadas ao longo das décadas de 1970 e 19807 – são os alvos principais das recentes reformas tra-

6 Trata-se da Teoria da Eficácia Imediata, que só foi aplicada a um caso concreto em 2005. Sobre isso ver Molina (2017). 
7 Por sua vez, tais lutas foram resultado de táticas adotadas nos locais de trabalho e nos bairros por grupos menores e que ao 

longo de muito tempo não se articularam. Devemos entender as lutas populares massivas desse período como um acúmulo de 
tantas outras de alcance menor, mas que foram fundamentais.
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balhistas. Afinal, elas tem, como veremos, a capacidade de inviabilizar a aplicação direta dos Direitos Sociais 
e Humanos, descolando a CLT da Constituição novamente, ou seja, retrocedendo ao período anterior a 1988. 
Porém, com o agravo de não mais garantir uma série de garantias fundamentais. Tentaremos mostrar que, 
no atual contexto, ao contrário, a relação capital e trabalho no Brasil pode ser, inclusive, uma porta de entra-
da para uma série de desrespeitos aos Direitos Sociais, Humanos e à Dignidade da Pessoa Humana.

REFORMAS TRABALHISTAS: ESSÊNCIA

A Constituição era recém-nascida quando o Brasil entrou na década de 1990, a chamada década neo-
liberal. Um documento com tamanha importância histórica e cujo um dos princípios fundamentais é o da 
dignidade da pessoa humana acaba, em dado contexto, por se tornar um problema que precisa ser solu-
cionado de alguma forma pelas forças por eles contrariadas. Isso porque, o neoliberalismo, entendido aqui 
como uma fase particular do modo de produção capitalista, cuja essência é a financeirização da economia, 
impõe uma agenda de austeridade que passa pela retirada de direitos, o que atende sobretudo aos interesses 
de grandes corporações, atreladas ao capital financeiro. Tal fase se orienta para a eliminação dos últimos 
obstáculos para a expansão, concentração e centralização do capital. É dessa forma que, no Brasil, a obliqui-
dade jurídica (leis complementares, medidas provisórias ou os entendimentos das instâncias superiores, as 
chamadas jurisprudências, além dos acordos feitos com sindicatos), acaba se tornando um recurso frequen-
te que, a depender da correlação de forças na sociedade, acaba virando a regra. E, ainda que a Constituição 
esteja lá, com seus princípios inscritos, eles já não correspondem ao movimento do real. 

Apontamos acima que a Constituição seria um objeto de disputa. A autocracia burguesa, reacionária, 
não cessaria o movimento de contrarrevolução permanente, buscando restituir seu monopólio sobre o 
Estado. E, já nas eleições presidenciais no ano seguinte à promulgação da Carta ela daria uma demons-
tração clara que partiria em busca dessa restituição. O Estado assumiria desde ali, com Collor, um caráter 
neoliberal, em flagrante contraste com o que estava nela inscrito.

As medidas de austeridade, combinadas com a abertura de mercado, abriram uma fase de eliminação 
acelerada dos postos de trabalho. Os índices de desemprego deram um salto enorme, um choque para as 
classes trabalhadoras, que já vinham sofrendo há anos com a corrosão do poder de compra em virtude da 
inflação, só amenizada com as lutas sociais, greves, movimentos contra a carestia. O papel cumprido pelos 
órgãos de classe (sindicatos, mas também organizações de base, associações de bairro etc.) vinham sendo 
fundamentais. Porém, com a acelerada corrosão dos postos de trabalho, muitos desses órgãos perdem a 
força. A burocratização já em curso no interior dos movimentos operário e sindical, coroaria um processo 
de fragmentação da classe trabalhadora e refluxo das suas lutas.

Os maiores sindicatos do país passam a, junto a seus nichos, dar respostas pontuais à crise do emprego 
que se abateu sobre suas bases. Sem lastro orgânico com elas, no entanto, passam a estabelecer acordos que 
mais corroboram as exigências neoliberais do que as enfrentam. Fundamentados em pilares tais como as 
metas de produtividade, atrelados à concessão de benefícios, flexibilização de horários e de salários, como 
moedas de troca para conter a sangria do fechamento de postos, parte do movimento sindical passa a tam-
bém ser correia de transmissão dos ideais da fábrica-família e se colocam como parceiros do establishment 
neoliberal encastelado nos órgãos públicos e nas gerências das empresas8.

O comportamento dessa parcela do sindicalismo brasileiro que incorporara o discurso neoliberal pas-
sa a servir como um laboratório das Reformas Trabalhistas vindouras. Das medidas de reforma que fo-
ram aprovadas ao longo da década de 1990, poucas não tiveram experiência prévia em categorias impor-
tantes com sindicatos igualmente importantes e bastante representativos. Uma das únicas exceções foi a 

8 São vastos os estudos que descrevem esse processo no interior de parte do movimento sindical. Tentamos fazer uma síntese 
dos principais deles na nossa tese de doutorado, especificamente no Capítulo II. Ver Santos (2015). 
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aprovação da lei das terceirizações (até então a primeira do gênero), que ainda se restringia aos serviços não 
essenciais. As outras, tais como as políticas de variação salarial (com base em metas, cujo maior exemplo é 
a Participação em Lucros e Resultados – PLR), adoção de flexibilização de jornada (são exemplos as horas 
extras, seja com remuneração ou banco de horas; mas também as diversas políticas de redução de tempo 
de trabalho com redução de salários, que já era adotada em muitas categorias) e, completando esse tripé 
das Reformas Trabalhistas, as novas formas de contratação (tais como contrato por tempo temporário e as 
de jornada reduzida, como part time)9, todas ela já tinham lastro em acordos selados por parcelas do mo-
vimento sindical quando se tornaram lei. Vale lembrar que esse comportamento de parcela do movimento 
sindical também abriria precedente perigoso para a prevalência do acordado sobre o legislado.

Ainda que uma crítica à crescente burocratização dos movimentos sociais deva ser feita e, como já 
fazem alguns autores, responsabilizada pelas medidas neoliberais adotadas em todas as áreas das políticas 
públicas, e em especial as sociais, fato é que foi no recuo das lutas sociais, combinado com a reorganização 
das forças conservadoras brasileiras que elas foram chanceladas e abriram um período de desconfiguração 
da materialidade dos princípios da Constituição, onde prevalece, como já dissemos, os valores sociais do 
trabalho e da dignidade da pessoa humana.

As décadas posteriores à de 1990, e a até agora, não reverteriam tal tendência. Não houve alterações sig-
nificativas na legislação trabalhista ao longo dos três governos petistas. No entanto, as transformações de 
ordem técnica, tecnológica, políticas-organizacionais e ideológicas criariam o que Braga (2012) denominou 
de o novo precariado. 

A esmagadora maioria dos empregos gerados ao longo desse período correspondeu a postos com até um 
salário mínimo e meio. A lógica de precarização do trabalho, tanto no que se refere à remuneração quanto 
às condições de trabalho pouco se alteraria. Ainda que, como mostra Rosso (2017), houvesse migração para 
empregos formais, portanto, celetistas, invertendo a lógica da década de 1990 quando predominou a infor-
malidade, isso não alterou a tendência da precarização e flexibilização nas relações de trabalho. A lógica da 
terceirização, da remuneração variável e da flexibilização da jornada de trabalho não seria alterada:

Nos anos 2000, no Brasil – em um contexto de crescimento com inclusão social pelo consumo 
(Baltar et al., 2017) e de continuidade do processo de reorganização do trabalho característico do 
capitalismo contemporâneo –, há movimentos contraditórios e de disputa sobre a regulamentação 
da relação de emprego. No campo da negociação coletiva, os avanços se expressaram fundamen-
talmente na elevação do poder de compra dos trabalhadores, quando a quase totalidade das cate-
gorias pesquisadas pelo Dieese conseguiu aumentos reais de salários, e na introdução de novas 
temáticas a exemplo de cláusulas que avançam na igualdade de gênero. No entanto, continuaram 
se consolidando os programas de remuneração variável (plr), a terceirização e aflexibilidade e in-
tensificação da jornada de trabalho. Além disso, os sindicatos, com raras exceções, não consegui-
ram influir na organização do trabalho (Krein, 2018, p. 83). 

Uma alteração significativa na legislação do período petista seria feita em 2015, com a aprovação da 
Lei 13.134/2015, que mudaria o regime de concessão do seguro desemprego: até então, o trabalhador que 
estivesse empregado há pelo menos seis meses teria direito ao benefício por cinco meses, com equivalência 
ao seu último salário. Dilma Rousseff alteraria esse período, estendendo o período de assalariamento dos 
beneficiários para dezoito meses. Além disso, essa lei, que também regulamenta a terceirização, jogaria 
uma pá de cal no movimento sindical, uma vez que o esfacelaria de uma vez. Isso porque a terceirização 
dificulta a representatividade sindical dos terceirizados, fragmentando os/as trabalhadores/as ainda mais 
no seu próprio local de trabalho. 

De qualquer forma, se por um lado pouco foi alterado do ponto de vista da legislação ao longo do período 
petista, por outro a lógica da precarização dos postos de trabalho faria explodir as novas formas de acidentes 
e adoecimento relacionados ao trabalho. Doenças tais como as Lesões Por Esforços Repetitivos/Doenças 
Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (LER/DORT) e as de natureza psíquica, com destaque para a 

9 Ver Krein e Oliveira (1999). 
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depressão, tornaram-se verdadeiras epidemias no Brasil. Combinadas, essas duas formas de adoecimento se 
tornariam responsáveis pela maioria dos afastamentos do trabalho10. A emergência dessas novas formas de 
adoecimento não significou a eliminação de acidentes e adoecimentos mais comuns em formas atrasadas de 
relações de trabalho. Isso tudo sem falar nos índices de fatalidade no Brasil, um dos mais altos do mundo. 

O problemático período em que encontramos elevação dos índices de formalidade nas relações de tra-
balho se deu, portanto, num terreno em que as leis trabalhistas já tinham passado por um conjunto de 
reformas e as principais consequências delas encontramos nas parcelas dos precarizados. Apenas a título 
de exemplo, vale lembrar que quando termina o período petista, em 2016 com o golpe jurídico-político-
-institucional, os/as terceirizados/as correspondiam a 80% das vítimas fatais dos acidentes de trabalho11.

É no interior desse cenário de precarização das relações de trabalho, de refluxo dos movimentos po-
pulares e de consequente avanço das forças conservadoras em que vai ocorrer a aprovação das Reformas 
Trabalhistas de 2017 que chancelam as anteriores e acabam por desfigurar a CLT, além de regulamentarem 
práticas nas relações de trabalho que estiveram na contramão do que previa a lei trabalhista, mas que, 
como dissemos, se enquadravam numa dinâmica jurídica-política oblíqua diluída em varas do trabalho12. 
Vejamos a síntese abaixo dos principais elementos da Reforma pós-golpe de 2016:

PrinciPais elementos da reforma trabalhista = desconstrução de direitos

Flexibilidade nas modalidades de contratação

1. Liberalização da terceirização 
2. Novas modalidades de contratação: 
– ampliação do contrato temporário 
– ampliação do contrato parcial 
– contrato intermitente 
– teletrabalho 
3. Estímulo à contração como autônomo e Pessoa Jurídica 
4. Facilidade para demitir 
5. Redução dos gastos com a demissão 

“Despadronização” da jornada

1. Flexibilidade da jornada: 
– Banco de horas 
– Compensação individual 
2. Extensão para todos os setores da jornada 12 x 36 
3. Pausa amamentação será negociada 
4. Redução horário de almoço 
5. Não pagamento das horas in itinere 
6. Pagamento do horário produtivo 
7. Não pagamento de horas extras no home office 

Remuneração Variável 

1. Remuneração variável 
2.Redução de salários por meio de negociação coletiva 
3. Pagamento como não salário 
4. Descaracterização do salário 
5. Parcelamento dos pagamentos 

Outros aspectos das condições de trabalho

1. Permissão de mulheres grávidas ou lactantes trabalharem em 
ambientes insalubres 
2. Limpeza uniforme 
3. Fragilização da fiscalização 

Fonte: Krein, 2017

10 As LER/DORT foram responsáveis em 2017 por 11,19% de todos os benefícios concedidos pelo INSS. Já a depressão, em 2016, 
foi responsável por 37,8% de todas as licenças médicas que deram direito ao auxílio-doença. Tanto no atacado quanto no varejo, 
ou seja, os estudos sobre categorias, populações e regiões específicas e estudos com dados agregados são vastos. Remetemos 
aqui para os dossiês produzidos sobre o assunto no site da Associação Brasileira dos Estudos do Trabalho: www.abet-trabalho.
org.br. 

11 Consultar site do Ministério da Previdência Social.
12 Ainda que haja controvérsias sobre a dimensão das Reformas Trabalhistas mais recentes, sabemos hoje que há mais de 200 

ataques aos trabalhadores contemplados ali. Ver Souto e Severo (2017). 

http://www.abet-trabalho.org.br
http://www.abet-trabalho.org.br
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Krein (2017, p. 79) diz que, com as Reformas, predominou o modelo de regulação privada das relações 
de trabalho, em detrimento da regulação pública. Esta, segundo o autor, 

compreende dois princípios básicos do direito do trabalho: (1) a relação entre capital e trabalho é 
marcada por uma assimetria, sendo fundamental assegurar a existência do sindicato e da nego-
ciação ou a intervenção do Estado para proteger o elo mais frágil da relação; (2) o trabalho não 
pode ser considerado como uma mercadoria qualquer, pois quem vende a força de trabalho é uma 
pessoa humana e sua dignidade precisa estar assegurada.

Já aquela diz respeito aos poderes do mercado e discricionário do empregador. Ora, em contraste com a 
proposta de modernizar as relações de trabalho, vemos que as Reformas desprotegem o trabalhador e a tra-
balhadora, inclusive inibindo o acesso à justiça, uma vez que, se não ganhar a causa, é obrigado a ressarcir 
os custos da causa ao patrão. Como bem conclui Krein (2017, p. 99):

O trabalho na era da reconfiguração, da terceirização, da flexibilização e da fragilização da prote-
ção social esvazia-se ainda mais de sentido à medida que prevalece a noção de labor, termo que 
designa um trabalho árduo e pesado, à de opus. Apesar do Brasil não ter vivenciado um período de 
regulação pública do trabalho, pois mesmo com a existência de uma ampla legislação, as condi-
ções objetivas do mercado de trabalho sempre foram muito desaforáveis e flexíveis para os traba-
lhadores, a atual contrarreforma significa um retrocesso social e não nos prepara para enfrentar 
os desafios do futuro do trabalho.

Extensão de jornada, maior exposição a acidentes e adoecimento, menor remuneração, maior intensi-
dade. Como consequência, maior vulnerabilidade social que acarreta maiores índices de danos patrimo-
niais e/ou extrapatrimoniais (sejam estes morais ou existenciais), dadas as sujeições às situações de risco 
(físicos ou mentais) que se submetem os/as trabalhadores/as brasileiros/as. O atual ordenamento jurídico 
das relações trabalhistas afasta a classe trabalhadora dos princípios previstos na nossa Carta Magna, sobre-
tudo aqueles que dizem respeito à dignidade da pessoa humana. Essa é a sua essência: elas correspondem a 
medidas anticivilizatórias e, como veremos, racistas e machistas.

NOTAS NADA CONCLUSIVAS SOBRE A PERSISTÊNCIA DA AUTOCRACIA 
BURGUESA BRASILEIRA EM TEMPOS DE CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL

Iniciamos esse texto fazendo menção aos/às entregadores/as de comida que, pelo Brasil afora, se arris-
cam de todas as formas para garantir, muitas vezes, muito menos do que o mínimo necessário para sobre-
viverem. Para atingirem metas diárias que são estimuladas tão somente pela manutenção de uma condição 
precária às quais estão submetidos/as, estendem suas jornadas, anulando qualquer possibilidade de sonhar 
com um futuro melhor do ponto de vista material, profissional e, quiçá, social ou afetivo. As plataformas 
vigiam seus trajetos e qualidade de trabalho. Em cima desses índices são avaliados e contam com certa sor-
te para tal, pois não sabem como vão encontrar os clientes do outro lado: ficam ao dispor de seus humores 
e dissabores. Seria preciso mais espaço e tempo para discorrermos sobre o universo da plataformização do 
trabalho e a uberização. Na falta deles, faremos uma breve provocação para pensarmos o contexto ao qual 
esse tipo de trabalho – que não se restringe nem aos entregadores e nem aos trabalhadores plataformiza-
dos, ao contrário, se alastra para todos os setores, precarizando-os – se estrutura, mantendo características 
arcaicas, mas que se prestam à reprodução global do capital.

Fernandes (2008) lançou mão do conceito de anomia para compreender a integração do negro na socie-
dade de classes. Isso porque, o negro brasileiro tinha sido, até então, o elemento antagônico de uma socieda-
de que se inseriu no capitalismo global mantendo durante séculos a instituição da escravidão. O negro fora 
o elemento rebelde que negava sua condição de escravo, aspirava ser reconhecido como humano e assim 
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se apresentou para a sociedade competitiva, calcada na exploração capitalista. Esse foi um elemento de 
rechaço das elites brasileiras para com o negro, somado aos elementos subjetivos e ideológicos igualmente 
importantes. Para as classes dominantes do país, portanto, o negro era patológico, anômico13.

Mattos (2013, p. 106) reforça essa constatação ao assinalar que os imigrantes trazidos para o Brasil não 
necessariamente comporiam, de imediato, postos assalariados. Desse modo, diante de toda pressão (exter-
na e interna) de décadas para acabar com a escravidão, mas sobretudo em virtude das lutas dos negros, as 
classes dominantes apelaram para a força de trabalho estrangeira para eliminar o sujeito rebelde:

As condições locais da luta de classes (as lutas dos escravos pela liberdade, em combinação 
com a defesa do abolicionismo por outros setores sociais) tiveram peso decisivo na opção pela 
imigração subvencionada para os cafeicultores paulistas, mas em outras regiões, transições que 
implicaram na manutenção dos antigos escravos no trabalho agrícola, através de formas variadas 
de “contratos de prestação de serviços” que não garantiam “liberdade” plena foram implantadas 
(...) O “arcaico” e o “ moderno” estavam realmente combinados na periferia nesse processo de 
transição, no que diz respeito às relações de trabalho, vemos logo de início. 

Na ofensiva contra a classe trabalhadora, a combinação entre formas atrasadas com as modernas sem-
pre foi uma arma disposta pelas elites brasileiras, como vemos. Percebemos que na virada do século XIX 
para o XX enquanto “contrato de prestação de serviço” e “liberdade”, sempre entre aspas, representavam o 
moderno, a escravidão representava o arcaico, mas no processo de transição foi possível ver a simbiose de 
ambos. E, como buscamos mostrar aqui, ela se perpetuaria.

A teimosia em restituir a sua humanidade deu às classes trabalhadoras ao longo do século XX condi-
ções mínimas de sobrevivência, sobretudo nos setores mais avançados da economia. Porém, o rechaço à 
rebeldia do negro perpetrado pela burguesia brasileira seria decisivo para estruturar o racismo na nossa 
sociedade. Sem superar suas instituições patriarcais, o machismo se juntaria à estrutura racista, alijando 
ainda mais mulheres e negros dos Direitos Sociais e Humanos, ainda que, como buscamos mostrar, nunca 
foram sequer devidamente previstos nem mesmo em nossas Constituições até 1988. Quando finalmente 
foram conquistados na sua forma plena e colocados no topo de nosso ordenamento jurídico, a faceta do 
capital global mais anticivilizatória encontrou uma autocracia burguesa ávida por restituir o monopólio 
sobre o Estado. 

Fragilizadas, burocratizadas, portanto, fragmentadas, as classes trabalhadoras não conseguiram fazer 
frente aos ataques sucessivos ao longo das décadas posteriores à sua promulgação, malgrado todos seus es-
forços. Ainda que com uma ligeira melhora em alguns índices, sobretudo ao longo das décadas de 2000, ve-
mos que pouco foi alterado. Façamos uma breve análise da dinâmica da composição da classe trabalhadora 
brasileira pós-Constituição de 1988 na População Economicamente Ativa (PEA), para exemplificarmos o 
que estamos dizendo. 

A PEA no Brasil no período de 1995 a 2005 passou de aproximadamente 73,5 milhões para 104,5 mi-
lhões de pessoas14. Ao final desse período a Taxa de Ocupação da PEA era de 90,6%, um decréscimo de 
3,6%, comparada com a do início do período15. Já a taxa de desocupação passa de 5,8% para 9,4%. Entre os 
negros, a taxa de desocupação, no entanto, teve um aumento relativo maior que o dos brancos, passando 
de 6,4% para 10,6%, um aumento de 4,2%, contra um aumento de 2,7% entre os brancos. Entre as mulheres 
negras em especial esse aumento foi ainda mais expressivo, de 5,4%, passando de 7,9% em 1995 para 13,3% 
em 2015.

Esse dado tão contrastante relativo à taxa de desocupação entre as mulheres negras no Brasil nos le-
vou a analisar outros dados relativos à dinâmica da participação no mercado de trabalho desse estrato da 

13 Uma crítica importante a essa ideologia da classe dominante branca é feita por Guerreiro Ramos (1995). 
14 As análises abaixo foram elaboradas a partir do Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça do IPEA: https://www.ipea.gov.br/

retrato/indicadores.html
15 Para os índices de Taxa de Ocupação e Desocupação levamos em consideração somente a PEA em idade de trabalhar, ou seja, 

acima de 16 anos.

https://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores.html
https://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores.html
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sociedade. Ao longo do período analisado, a população negra deixou de ser minoria da PEA em idade para 
trabalhar (acima dos 16) e passou a ser maioria. Em 1995 a população negra compunha cerca de 44% da 
PEA e em 2015 passa a 54,25%. O maior aumento relativo dentro da PEA foi o das mulheres negras, ou 
seja, no período considerado mais mulheres negras passam a ser computadas como força de trabalho apta 
a ocupar um cargo. 

No entanto, isso não se traduziu em maior participação. A Taxa de Participação corresponde, segundo 
o glossário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao “Percentual de pessoas na força de 
trabalho em relação às pessoas em idade de trabalhar”. Força de Trabalho, por sua vez, abrange as pessoas 
ocupadas e desocupadas, ou seja, que trabalharam ao menos uma hora remunerada ou buscaram algum 
tipo de ocupação no período de referência. Dessa forma, se olharmos as taxas de ocupação no período, 
veremos que o aumento do ingresso de mulheres negras na PEA, portanto, sua maior participação, não se 
traduziu em ocupação, indicando que muitas delas ficaram relegadas à invisibilidade do mercado de traba-
lho. A Taxa de Ocupação das mulheres negras sofreu pouquíssima alteração em 20 anos, passando de 55,1% 
para 55,3%. O mesmo índice, para as mulheres brancas, também sofreu pouca alteração, passando 53,8% 
para 55,2%. O ainda bastante tímido crescimento da taxa entre as mulheres se contrapôs à queda na dos 
homens: entre os homens brancos, a queda foi de 7,6%, passando de 84,3% para 76,7%; já entre os homens 
negros a queda foi de 7,9%, passando de 86,2% para 78,3%. 

Resumindo, as mulheres de modo geral, mas sobretudo as negras, entraram em massa no mercado de 
trabalho, porém encontraram dificuldades que podemos apontar como estruturais, dado que o crescimen-
to na Taxa de Ocupação foi quase mínimo.

Ainda que limitadas, essas análises nos mostram que as estruturas políticas econômicas e sociais por 
nós mencionadas acima (racistas e machistas) não sofreram alterações, de modo que a valorização social 
do trabalho, juntamente com a dignidade da pessoa humana, princípios da Constituição à qual a CLT foi 
integrada, não alcançou expressivas parcelas da força de trabalho brasileira, sobretudo mulheres e negros16. 
Portanto, não seria exagerado afirmar que as Reformas Trabalhistas, na contramão de qualquer aspiração 
de cidadania ou respeito à dignidade da pessoa humana, são anticivilizatórias de um modo geral, bem 
como racistas e machistas, uma vez que dificulta, senão impede pela via do trabalho, parcelas historica-
mente alijadas de terem acesso aos princípios fundamentais inscritos na Constituição, atingindo também 
as demais parcelas e estendendo esses impedimentos para toda a classe trabalhadora brasileira.

Fruto das lutas sociais de caráter sistêmico e orgânico, a Constituição de 1988, ainda que guarde dis-
positivos autoritários, carrega enorme potencial para combater desigualdades históricas, através da resti-
tuição dos Direitos Sociais, Humanos e da dignidade da pessoa humana. No entanto, trata-se de um objeto 
de constante disputa entre forças antagônicas das quais uma delas hoje tem a vantagem de monopolizar 
decisões que estão alterando o sentido dado pela Carta Magna em seus princípios ordenadores. A questão 
se coloca hoje para muito além da Constituição e se analisamos seu papel político-ideológico aqui é porque 
ela guarda princípios civilizatórios que sofrem ataque no mundo todo.

A autocracia burguesa no Brasil, reforçando seu papel na articulação com reprodução global do capital, 
torna-se agente desses ataques. Como coloca Mészáros (2002, p.95), nos vemos diante do esgotamento de 
qualquer possibilidade de concessão do capital às classes subalternas e, desse modo, o capital “é obrigado a 
frustrar todas as tentativas de interferência, até mesmo as mais reduzidas, em seus parâmetros estruturais”. 
Diante desse cenário, a burguesia brasileira entendeu muito bem seu papel no pós-Constituição de 1988 
e, desde a sua promulgação, lançou mão de todo tipo de artifício para minar os princípios da Carta. Tenta 
incessantemente, com isso, restituir seu monopólio político-ideológico do Estado Brasileiro, eliminando 
todos os obstáculos colocados a ela pelas lutas sociais de outrora e de agora. 

16 Evidentemente que pela via da educação e de outras políticas sociais é possível também alcançar tais Direitos. Porém, elas não 
são o nosso foco aqui. 
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Resumo: Este capítulo tem como objetivo analisar as trajetórias de vida de jovens em busca de emprego através do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) de João Pessoa, Paraíba. Para além de uma interseção entre a adolescência e a vida adulta, a juventude está re-
lacionada à atividade de formação, que pode se dar no trabalho ou instituições educativas, no que está circunstanciada a situação 
concreta dos jovens. Além disso, entender e colocar em análise a luta do jovem por autonomia e pela possibilidade de realizar uma 
atividade socialmente produtiva é importante para a compreensão dos posicionamentos do jovem perante o mundo. Ciente de que 
as políticas públicas de emprego são uma forma de facilitar o acesso da juventude ao mercado de trabalho, destaca-se o Sine, res-
ponsável, entre outras funções, pela intermediação de mão de obra entre empregador e trabalhador. Tratou-se de pesquisa de cunho 
qualitativo em que foram realizadas entrevistas abertas via plataformas de videoconferência com sete jovens usuários da política 
pública do Sine, com o suporte de um roteiro norteador para responder aos objetivos de pesquisa. Utilizou-se para a análise dos da-
dos a análise de conteúdo temática conforme proposto por Minayo (2010). Com faixa de idade de 19 a 25 anos, encontrou-se jovens 
precocemente inseridos no mundo do trabalho que, apesar das mais diversas qualificações, não conseguiram acessar o mercado de 
trabalho por intermédio do Sine. Os que estão inseridos, estão por meio postos precários de trabalho. Conclui-se, a partir do discurso 
desses jovens, que o Sine/PB, na maioria dos casos, foi incapaz de executar seu papel na inserção profissional da juventude, con-
tribuindo, assim, para seu sentimento de insegurança e impotência frente aos grandes empecilhos a ela impostos. Enquanto isso, 
essa juventude segue à procura de qualificação por meio de políticas públicas de educação ou educação privada, financiada por si 
mesmos, como forma de garantir seu espaço no mercado de trabalho enquanto lidam com a realidade de um mercado excludente.

Palavras-chave: Juventude trabalhadora; psicologia do trabalho; políticas públicas.

INTRODUÇÃO

Este capítulo tem como objetivo analisar as trajetórias de vida de jovens em busca de emprego através 
do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de João Pessoa, na Paraíba. Neste sentido, parte-se do pressuposto 
de que os jovens que buscam a política de emprego possuem trajetórias de vida marcadas pelo processo de 
desigualdade, expressado a partir de sua classe, raça e gênero. A partir do referencial teórico da psicologia 
histórico-cultural, assume-se que a juventude está relacionada à atividade de formação, que pode se dar no 
trabalho ou instituições educativas, o que está circunstanciado a situação concreta dos jovens.

O cenário é de preocupação quando se pensa a juventude brasileira, segmento da população fortemente 
atingido pelo desemprego, conforme demonstram dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
- Contínua (Pnad Contínua), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020). 
São dados que indicam a alta taxa de desemprego juvenil entre jovens de 18 a 24 anos de idade (27,1%). As 
dificuldades dos jovens em conseguir uma ocupação se dão pelo aumento da competitividade, da exigência 



153CRISE CAPITALISTA, PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E COLAPSO AMBIENTAL – VOLUME 1

por experiência e por qualificação no mercado de trabalho (KUENZER, 2002), o que tem retardado a sua 
transição para a vida adulta. 

Pesquisas mostram que quando ofertada essa qualificação, os cursos estão relacionados a profissões su-
balternas, que mantêm as desigualdades e dão continuidade ao sistema elitista e excludente, onde é possível 
acessar certos bens de consumo, mas não mobilidade social (GOUVEIA, 2019). Desse modo, se percebe que 
à juventude de família pobre é delegado um papel, o de trabalhador, e quando o jovem se distancia dele, é 
colocado no lugar de potencial criminoso (PICANÇO, 2015).

JUVENTUDE E TRABALHO

A essência do homem é produto do seu desenvolvimento histórico e social, precisando ser apreen-
dida e objetivada durante o percurso da sua vida, através do trabalho, como atividade social (LEAL & 
MASCAGNA, 2016). A orientação para o futuro e o exercício de uma profissão necessitam que haja a cons-
ciência do trabalho como elemento central para realização do ser humano e de seus ideais, tal como das 
aspirações para o bem social (TOSLTJI, 1989 apud LEAL & MASCAGNA, 2016). 

Observa-se que a associação com o processo produtivo organiza a vida do jovem, circunscrevendo o 
conteúdo de suas relações sociais, seus limites e suas possibilidades de existência autônoma. Existência esta 
que, para o jovem da classe trabalhadora, está ligada à necessidade urgente de adentrar o mercado de traba-
lho, sendo por via do trabalho que muitas vezes se acessa o necessário para obter qualificação (ABRANTES 
& BULHÕES, 2016; KUENZER, 2002).

A juventude brasileira é inserida precocemente, ainda na adolescência, no mercado de trabalho, e pos-
teriormente se depara com o desemprego (GUIMARÃES, 2008). Leal e Mascagna (2016) relacionam essa 
inserção precoce à classe trabalhadora e ao abandono dos estudos frente à necessidade de sobrevivência, 
contrastando com a classe burguesa que dispõe da possibilidade de uma inserção mais tardia, com a opor-
tunidade de refletir sobre desejos, expectativas e alternativas. O trabalho se manifesta como uma demanda 
impreterível na vida da juventude filha da classe que vive do trabalho, e tem sido tópico recorrente em suas 
vidas pela sua ausência, isto é, o desemprego (GUIMARÃES, 2008). 

Assim, Abrantes e Bulhões (2016) salientam que entender a luta do jovem por autonomia e pela possi-
bilidade de realizar uma atividade socialmente produtiva é mais importante para a compreensão da atitude 
do jovem perante o mundo que a sua idade biológica. Determinando-se principalmente pela sua objeti-
vidade econômica, os jovens, possuindo reduzido espaço de escolhas, veem-se obrigados a se inserirem 
no mercado via trabalho precarizado. Documentos como a Agenda Nacional de Trabalho Decente para a 
Juventude (2011) reconhecem que, além do presente desemprego juvenil, os subempregos e o trabalho pre-
cário marcam a juventude trabalhadora brasileira, realidade que impacta ainda mais fortemente os jovens 
de menor renda, escolaridade, moradores de áreas metropolitanas mais pobres ou de determinadas zonas 
rurais, as mulheres jovens e os jovens negros de ambos os sexos (MTE, 2011).

É necessário considerar que a acumulação do capital, a exploração e a alienação, que forçam a sociedade 
a viver com o empobrecimento dos indivíduos, é teor da sociedade capitalista (LEAL & MASCAGNA, 
2016). Na combinação entre o taylorismo e toyotismo, e no mundo de ideologia neoliberal, o jovem tem 
sua existência determinada por uma realidade de desemprego estrutural e trabalho precário. O mundo do 
trabalho produtivo com ritmos e modelos de exploração, como está posto para os adultos, é oferecido ao 
jovem trabalhador, porém com menor salário (ABRANTES & BULHÕES, 2016).

Em paralelo, tem-se observado uma tendência no mundo do trabalho capitalista dos países centrais, 
que acaba por acarretar impactos também no interior dos países de industrialização intermediária, um 
processo crescente de exclusão e hostilização da juventude pelo capital, onde esses jovens ampliam os con-
tingentes do trabalho informal e o que denominamos de exército de reserva que, na ausência de perspecti-
vas frente ao desemprego estrutural vigente em nossa sociedade, ficam à margem do mercado de trabalho 
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formal. Por fim, vale ainda ressaltar que esse movimento culmina na inserção precoce criminosa crianças 
no mercado de trabalho (ANTUNES, 2009).

A POLÍTICA DE EMPREGO E A LUTA PELO TRABALHO DECENTE

O trabalho decente (TD) é aquele “produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de 
liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna” (MTE, 2011), segundo caracterização 
proposta em 1999 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). A noção de TD é indispensável para 
a superação da pobreza e para a redução das desigualdades sociais, e sua associação com a juventude é de 
dramática relevância, visto que a juventude não somente tem trabalhado, como trabalhado antes da idade 
legal, conforme dados abordados no documento do Ministério do Trabalho e Emprego (2011). 

Isso posto, o Governo Federal Brasileiro estabeleceu em 2003 um compromisso com a Agenda Nacional 
de Trabalho Decente (ANTDJ). Nela se apresentam quatro prioridades e linhas de ação: mais e melhor 
educação; conciliação entre estudos, trabalho e vida familiar; inserção digna e ativa no mundo do trabalho; 
e diálogo social. Em sentido de trabalho decente para a juventude, a OIT notifica que se faz necessária a 
discussão sobre suas perspectivas de construir diferentes percursos para trajetórias ocupacionais futuras, 
para além de refletir sobre as suas oportunidades de obter uma ocupação de qualidade no momento (MTE, 
2011).

As políticas de emprego e renda são uma forma de facilitar o acesso do jovem ao mercado de trabalho. 
Neste estudo, nós destacamos o Sistema Nacional de Emprego (Sine), uma execução por parte do governo 
brasileiro, da Convenção nº 88, da OIT. O Sine/PB conta com alguns objetivos — alguns deles facilitarão 
a compreensão dos dados obtidos relativos à juventude —, que são: propiciar informação e orientação ao 
trabalhador quanto à escolha de emprego e fornecer subsídios ao sistema educacional e ao sistema de for-
mação de mão de obra para a elaboração de suas programações (SINE, 2020). Autores como Guimarães e 
Almeida (2013) elencam ainda a democratização das possibilidades de ascensão profissional e redução das 
desigualdades como objetivos das políticas de emprego e renda.

A Cartilha de Atendimento para Trabalhadores Jovens no Sine (2017), uma iniciativa do Ministério do 
Trabalho (MT), traz o perfil da juventude que acessa a política. Dentre os jovens registrados, apenas 51% 
tinham ensino médio completo, 57% eram negros, pardos e indígenas, 46% mulheres e 17% dos jovens 
ainda estudavam. No Sine/PI há mais vagas do que trabalhadores, todavia, não são totalmente ocupadas 
(CASTRO, 2014). Em Minas Gerais, a maior taxa de inscritos de 2015 a 2018 foi de jovens entre 18 e 24 anos, 
no entanto, o resultado da efetividade para esse público ficou abaixo da média geral (MARRA, OLIVEIRA 
& JÚNIOR, 2020). Logo, o serviço não tem conseguido reduzir a desigualdade de ingresso no mercado de 
trabalho para o público jovem, reforçando o que os dados da literatura têm apresentado em relação às difi-
culdades que a juventude enfrenta em sua busca por inserção profissional.

MÉTODO

O lócus desta pesquisa foi o Sistema Nacional de Emprego (Sine) da cidade de João Pessoa, Paraíba, 
órgão do governo federal do Brasil, coordenado atualmente pelo Ministério da Economia por intermédio 
da secretaria especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. No estado da Paraíba, o Sine é coor-
denado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH). 

Os jovens trabalhadores que foram os protagonistas desta pesquisa têm como contexto a busca pelo 
posto de emprego, o Sine/PB aparecendo para eles como via facilitadora. Participaram sete jovens, entre 
19 e 25 anos, de diferentes raças, escolaridades e bairros da cidade de João Pessoa. O projeto foi submetido 
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ao Comitê de Ética cumprindo todos os passos determinados pela Resolução Nº 466/2012 do Ministério 
da Saúde (MS, 2013), com CAAE: 12941119.7.0000.5188, para então contatar o SEDH para apresentação do 
projeto e solicitação de permissão para coleta de dados, pretendida de ser realizada in loco, contudo, devido 
ao encerramento das atividades presenciais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) frente à pandemia 
pela covid-19, a equipe se reorganizou metodologicamente e utilizou-se das redes sociais e da técnica de 
bola de neve para acessar os jovens, técnica que consiste em os participantes indicarem possíveis novos 
participantes.

As entrevistas abertas foram utilizadas como instrumento, realizadas via plataformas de videocon-
ferência devido ao contexto de pandemia e com um roteiro norteador baseado nos objetivos da pesquisa. 
Como afirma Minayo (2010), nessa modalidade o entrevistado é convidado a responder de maneira mais 
profunda e livre das intervenções do entrevistador. Com finalidade exploratória, o roteiro versou sobre as 
questões: caracterização dos jovens, trajetória de vida no trabalho, sentido do trabalho e projeto de vida.

Para a análise dos dados coletados utilizamos a análise de conteúdo temática que se baseia em descobrir 
os núcleos de sentido que constituem uma comunicação, de forma que a presença ou a frequência tenha 
algum significado para o objeto analítico estudado (MINAYO, 2010). A análise seguiu as etapas de: trans-
crições das entrevistas; leitura flutuante; formulação de temas e categorização. Ainda, foi considerada a 
técnica dos juízes como forma de garantir validade e confiabilidade ao estudo.

De acordo com a autora supracitada, a análise temática se dá em três etapas: pré-análise; exploração do 
material e tratamento dos resultados obtidos; e interpretação. Na etapa de exploração do material ocorre 
uma operação classificatória a fim de encontrar as categorias que compõem o material. É definida a catego-
rização como processo de redução do texto às palavras e expressões significativas. Em seguida, o analista 
propõe inferências e interpretações para os dados coletados e categorizados, relacionando-os com o corpo 
teórico proposto. Outro movimento desta etapa consiste em abrir novas pistas entre as dimensões teóricas 
e interpretativas do objeto de estudo. Cada uma dessas etapas foi realizada em sucessão. Outra informação 
importante é a de que os nomes mencionados neste estudo são fictícios em prol de preservar o sigilo e in-
tegridade dos participantes.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados e discussões foram organizados de forma a apresentar os temas encontrados através das 
análises qualitativas dos dados. Desta forma, sob o tema caracterização dos jovens, verificou-se a predo-
minância de uma juventude parda e negra, moradora de bairros populares da cidade de João Pessoa, prove-
niente do ensino público e cuja família vem de trabalhos informais e pequenos negócios, tendo como renda 
média aproximadamente dois salários mínimos, como é possível observar na tabela 1, abaixo:

Em suas trajetórias de vida, foi possível acessar as suas vivências enquanto jovens trabalhadores inse-
ridos, desempregados ou em processo de formação para o mercado de trabalho. Os dados realçaram que se 
trata de jovens em que o trabalho se fez presente desde muito cedo, em sua maioria sendo conciliado com 
os estudos e atividades de formação, conforme exprime Breno (20 anos, pardo) em sua fala, por exemplo: 
“[...] tava concluindo o ensino médio, aí eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, a tarde toda. Durante 
a noite eu me dividia para fazer as atividades da escola e planejar como seria o próximo dia de trabalho”.

Assim, percebe-se que a juventude brasileira, em recorte a pessoense, encontra-se em busca de uma 
oportunidade de emprego através da política pública de emprego do Sine/PB alinha-se com o retrato da 
juventude exibido por documentos como a ANTDJ (2011). Isso corrobora o que é trazido por Guimarães 
e Almeida (2013) e Abrantes e Bulhões (2016): a juventude parda e negra, de regiões metropolitanas mais 
empobrecidas, cuja associação com o trabalho se dá de forma precoce, informalizada, precária, menor 
remunerada e mais desprotegida, visto que a informalidade tem se acentuado para jovens em comparação 
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com adultos. Uma juventude que quando inserida encontra-se em ocupações básicas e que sofre mais criti-
camente com as oscilações do mercado de trabalho, segundo dados do MT (2017).

Com o relato dos participantes, foi possível acessar as suas vivências no referente também à busca por 
mais conhecimento e experiência, amplamente requeridos pelo mercado de trabalho. Neste sentido, a alta 
demanda por constante qualificação de seu saber claramente está imbricada na relação entre juventude e 
trabalho. A temática qualificação foi pauta das entrevistas, onde Abdias (19 anos, negro) relata: “E aí fui 
pro IF, fiz o curso técnico de mecânica lá, relacionado ao ensino médio integrado, no caso, e desenvolvi lá 
alguns projetos de extensão e pesquisa”. Sobre esse fenômeno verificou-se que as políticas adotam estra-
tégias que conferem “certificação vazia”, constituindo uma modalidade acompanhada de estratégias de 
inclusão ilusória no mundo do trabalho, que se fortalece por meio da precarização e da superexploração da 
mão de obra. Assim, ratificando a exclusão do mundo do trabalho decente, dos direitos e das formas dignas 
de existência (KUENZER, 2002).

Em pesquisa realizada pelo Sine/PI de Teresina, os trabalhadores com grau de instrução médio com-
pleto e superior incompleto no ano 2000 totalizavam 30,8% (124,3 mil). Uma década depois, observou-se 
crescimento da força de trabalho formal com esse grau de instrução (195,6%), evidenciando uma reação 
do mercado de trabalho às exigências de qualificação através da escolaridade, marcas do atual regime de 
acumulação capitalista (CASTRO, 2014).

Vale ressaltar que, além do processo de escolarização, a juventude entrevistada trouxe uma gama de 
experiências adquiridas com o intuito de se qualificar para as exigências do mercado de trabalho, como: 
curso técnico de longa duração integrado com o ensino médio; curso técnico de curta duração; curso de 
informática e tecnologias; curso de língua estrangeira; por fim, curso superior. O que, ainda assim, não 
garantiu que esses jovens obtivessem êxito em suas tentativas de inserção em um mercado de trabalho 
formal. As entrevistas possibilitaram reconhecer a importância dada pelas empresas à exigência de seis 
meses de trabalho, o que se configura como uma barreira para os jovens, como, por exemplo, Maria (24 
anos, parda) ao participar de uma seleção para vendedora de loja: “[...] porque as pessoas que tavam com a 
gente eram muito experientes, tinha pessoas que tavam já fazendo a graduação, tinham trabalhado em loja 
de vendas três, quatro anos; lá eles optaram por pessoas mais experientes”. Atenta-se também à oferta por 
empresas de telemarketing e varejo, que oportunizam a conquista do primeiro emprego, porém, precisando 
ser questionado se esses são ambientes em que o jovem poderá obter ferramentas que potencializam e pro-
porcionam o seu desenvolvimento. 

Ademais, sob o tema contato com o Sine, apresentamos dados que possibilitam compreender a relação 
que os jovens têm com o Sine/PB, a sua busca efetiva pela política de emprego, a recepção do órgão público 
a esses jovens e as expectativas envolvidas no processo. Os resultados demonstram que o caminho percor-
rido por esses sujeitos junto ao Sine era permeado por dificuldades relacionadas à disponibilidade de opor-
tunidades, bem como discrepâncias encontradas entre o ofertado pelo sistema e o que existia na realidade 
e certa descrença na política de emprego, ligada à falta de feedbacks da política após o cadastramento dos 
usuários. Tem-se, nesse sentido, a fala de Ava (25 anos, parda): “o estágio foi através da internet, eu tava 
pesquisando através daqueles Instagram que mostram anúncio de emprego, mas nada pelo Sine. Eu fui 
duas vezes lá, mas nunca tinha vaga pro que eu tinha colocado”.

Ainda, encontramos jovens que atribuem a não inclusão ao mercado de trabalho à sua falta de expe-
riência, por mais que muitos possuam qualificações que legitimam sua elegibilidade ao mundo do trabalho. 
Isso remete ao trazido por Guimarães (2008), onde os estudantes travam percursos de formação guiados 
pela insegurança, condição esta que aumenta a impotência do jovem frente à sua inserção profissional, em 
especial quando tratando dos recortes de gênero e classe social. Os resultados contribuem para a compreen-
são de que são jovens que possuem pouca qualificação, mas que as possuem, lutando para ingressar em um 
mercado formalizado de trabalho através de uma política pública que apresenta diversas falhas sistêmicas.

Quando questionados sobre o sentido do trabalho, os jovens trouxeram falas sobre o acesso a bens de 
consumo, sendo para uso próprio ou de suas famílias, também sobre o acesso à prática pela via do trabalho, 
para aqueles que estavam em processo de formação, como fala Suzanna (21 anos, parda): “[...] porque a 
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gente na universidade só tem mais a parte da teoria, porque é muito diferente você estar na universidade e 
estar na área de trabalho”. Trouxeram sobre o momento de formação para o mundo do trabalho com falas 
a respeito de suas prioridades quanto a seu trabalho e formação, a forma como se relacionam, com discur-
sos escancarando como, por exemplo, os horários da universidade atrapalham o jovem em sua busca por 
emprego regular, frente à dificuldade de conciliar horários e deveres: “[...] fica muito apertado e eu não..., 
apenas no ano passado tentei, fiz uma entrevista de emprego, mas realmente foi a questão do horário que 
não bateu e a empresa não me incluiu” (Breno, 20 anos, pardo).

Sendo a escolha profissional a atividade guia do desenvolvimento na juventude (LEAL & MASCAGNA, 
2016), não surpreende que os jovens tenham abordado a importância do trabalho para o seu crescimento, 
como exemplifica a participante Maria (24 anos, parda): “Eu acho que ter uma independência, adquirir ex-
periência, crescer profissional e pessoalmente porque você não aprende só a função, aprende a trabalhar em 
equipe, conhece outras coisas novas”. Observa-se que a independência financeira tem um marcante papel 
para a entrada do jovem da classe trabalhadora em sua vida social adulta.

A juventude é, também, momento onde se constroem projetos de vida. Dentro do esperado, quando 
questionados sobre expectativas para o futuro, os jovens referiram a aspectos sobre o ingresso e a perma-
nência no emprego, pela via do mercado de trabalho e da qualificação. Chama atenção a dialética entre 
qualificação e permanência no emprego, trazida também quando pontuadas as prioridades da juventude, 
como fala Maria (24 anos, parda): “Quando começar o curso eu não sei como é que vai ser minha rotina, 
se eu vou aguentar [...] talvez eu abra até mão do trabalho, desse trabalho, e vejo algo com menos, com uma 
carga horária menor e ir tentando conciliar”. Os dados, o discurso da juventude entrevistada demonstra 
que, durante o processo de qualificação, dificuldades continuam a surgir. A permanência em determinados 
espaços para o filho da classe trabalhadora, segundo Abdias (19 anos, negro), possui nuances: “Meu curso 
(Direito) é elitista, não vamos... não vou cegar meus olhos, até porque eu sou uma das pessoas que, vamos 
dizer assim, lá dentro tudo atrapalha para que desista”.

Executar este projeto permitiu vislumbrar as dificuldades surgidas durante as primeiras fases da pan-
demia pela covid-19: os jovens relataram interrupções em seus projetos, cursos, por vezes nem chegan-
do a iniciá-los, e o anseio por retornarem. Certas falas retratam esse recorte temporal: “Trabalha minha 
mãe... Meu pai trabalhava, mas atualmente com a pandemia ele ficou sem trabalhar. Agora só minha mãe” 
(Breno, 20 anos, pardo). 

Esses dados, como outros (GUIMARÃES, 2008), apontam para uma juventude que é marcada pela 
necessidade de iniciação no mercado de trabalho para obter sustento e/ou qualificação em prol de alçar 
para melhores postos e ocupações. Suas pautas e projeções, conforme indicam também Abrantes e Bulhões 
(2016), estão organizadas pelo vínculo com o processo produtivo, que guia as suas atividades sociais e cir-
cunscreve como se relacionam e como acontece sua experiência autônoma. Os jovens protagonistas desta 
pesquisa, para além de sonhar, descreveram projetos de vida pautados em suas realidades. São resultados 
que que vão em direção a discussão proposta por Abrantes e Bulhões (2016) de que o processo de desen-
volvimento psíquico na área adulta é atravessado integralmente pela questão de classe. Mostra-se relevante 
ressaltar, por fim, a importância que a política de emprego assume ao buscar democratizar as chances de 
ascensão profissional e a redução das desigualdades para o desenvolvimento pleno desses jovens.

CONCLUSÕES

Analisando a trajetória de vida de jovens que buscaram sua inserção ao mercado de trabalho por inter-
médio do Sine/PB, deparou-se com a predominância de jovens que se identificam como pardos e negros, 
de baixa renda familiar e pertencentes à classe que vive do trabalho em João Pessoa. Ouvir os jovens pos-
sibilitou constatar falhas sistêmicas no atendimento do órgão público do Sine, no tocante, por exemplo, da 



158 ANAIS DO XII SEMINÁRIO DO TRABALHO

ineficácia do retorno/feedback para a juventude usuária e da discrepância entre as vagas ofertadas virtual-
mente e as vagas encontradas em sua sede.

De acordo com a proposta da ANTDJ o Sine/PB ainda precisar melhor atuar sob as linhas de ação que 
envolvem o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda, ou postos do Sine. A ineficácia da política pú-
blica potencializa a insegurança e a impotência do jovem frente a seu futuro dentro do mercado de traba-
lho. Encontramos histórias de uma juventude trabalhadora precoce que em dado momento se desdobrava 
para conciliar o auxílio na atividade familiar e a busca pessoal por qualificação, algumas destas friamente 
ignoradas pela política pública. O jovem, então, intensifica sua procura por novas qualificações em uma 
expectativa quase ilusória de ter sua inserção no mercado de trabalho como garantida no futuro enquanto 
lidam com a realidade de um mercado excludente.

Seguindo o propósito de alcançar uma desejada autonomia, parte da atual juventude trava um conflito 
para prover suas necessidades essenciais, dispondo de recursos limitados e dissonantes onde determinados 
marcadores sociais implicam em uma luta ainda maior no espaço acadêmico onde se encontram e cuja 
desigualdade encontrar-se-á até o ofício almejado. A realidade revela-se sob forma de uma fantasia de 
escassez, parte de um projeto de precarização do trabalho que segue em curso e cujo efeito imediato se dá 
na flexibilização dos objetivos desses jovens, aceitando o primeiro emprego disponível em detrimento de 
alcançar o seu projeto de vida ideal. A essa juventude é imputado um espaço restrito de escolha e as ocupa-
ções precárias vão sendo preenchidas por aqueles que o mundo do trabalho deseja na dada vaga.

Tais achados revelam a necessidade de se estudar a política de emprego, considerando as peculiaridades 
da juventude e necessidades formativas, pensando ferramentas e intervenções que visem minimizar esse 
processo de desigualdade. Considera-se essencial manter uma linha de análise não individualizante, carac-
terística que respeitará a complexidade e permitirá a busca por soluções sistêmicas a fim de amenizar os 
efeitos de múltiplas desigualdades na ciência, bem como também no mercado de trabalho. Apesar da pes-
quisa ter se deparado com limitações como o contato com os jovens ter sido exclusivamente virtual, muitas 
reflexões feitas até então serão implementadas na continuação do projeto, caracterizada pela recente expan-
são territorial da pesquisa, e em estudos derivados dela, como, por exemplo, o estudo para a compreensão 
dos impactos da pandemia pela covid-19 na trajetória de trabalho da juventude.
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Resumo: Com o desenvolvimento tecnológico e as novas formas de organização do trabalho estão ocorrendo constantes alterações 
que brotam e detém uma conexão trabalhista similarmente caracterizada, que não mais oferecem as peculiaridades de tempo, lugar 
e organização, adequadas das atividades comuns. O presente trabalho tem o condão de discutir a importância relativa à alteração 
trabalhista advinda da Lei de nº 13.467 de 13 de julho de 2017, designada como teletrabalho, procurando considerar suas vantagens 
e desvantagens. Para elaboração de tal artigo científico, foi feita a utilização de pesquisas bibliográficas com o intuito de dispor 
acerca da historicidade do teletrabalho, voltando-se para o viés de sua regulamentação, seguindo de uma análise direcionada para 
alguns dispositivos da lei que possibilitaram o desencadeamento de tal assunto. Foi possível constatar que há um grande campo 
para questionamentos judiciais, em especial no que diz respeito à jornada de trabalho em regime de teletrabalho. Assim, as reais de-
finições do teletrabalho em vista das determinações da Reforma Trabalhista somente serão aferidas ao longo dos anos em que for 
discutido e aplicado.

Palavras-chave: Reforma Trabalhista, Teletrabalho, Home Office

INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento tecnológico e as novas formas de organização do trabalho estão ocorrendo 
constantes alterações que brotam e detém uma conexão trabalhista similarmente caracterizada, que não 
mais oferecem as peculiaridades de tempo, lugar e organização, adequadas das atividades comuns. 

É notório o avanço das tecnologias em todos os campos de atuação na sociedade nos últimos tempos, e 
com isso surgiu uma modalidade peculiar de trabalho que dispensa o comparecimento dos prestadores de 
serviço no estabelecimento do empregador, ocorrendo esta prestação diretamente do local onde aqueles se 
encontram. Assim, com esse novo modelo de trabalho a mão-de-obra corporal humana é modificada pela 
atividade tecnológica. 

Ressalta-se que até pouco tempo atrás, apesar do crescente índice de prestação deste diferenciado servi-
ço, não existia no Brasil nenhuma segurança jurídica para o empreendedor que quisesse trabalhar com essa 
nova modalidade de trabalho, faltando o reconhecimento pelo legislativo da relevância de tal atividade, 
uma vez que se apresenta com carácter inovador no âmbito das relações de emprego. 

Assim, viu-se a necessidade de regulamentação do referido ofício, o que se deu em momento oportuno, 
a partir da elaboração da Lei nº 13.467/2017, conhecida como a Nova Reforma Trabalhista, que passou a 
disciplinar na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) o que já acontecia na prática em diversas empresas 
e órgãos públicos, inclusive no Judiciário.

Tal modalidade de trabalho que nos referimos é a do  home office, tratado na Lei nº 13.467/2017 
como teletrabalho. 

Tendo em vista o rápido desenvolvimento tecnológico, que vem acelerando a troca de informações e 
os meios de comunicação, a figura dessa nova modalidade vem se tornando cada vez mais frequente nas 
relações de trabalho, os quais, ainda que sem norma prevista na CLT, já estabeleciam regras para essa forma 
de trabalho. Desta forma, a fim de conferir uma maior segurança jurídica a essa modalidade de serviço, 
a Reforma Trabalhista passou a disciplinar o tema, acrescentando em seu dispositivo o Capítulo II-A ao 
Título II da CLT.

mailto:danisantossilva2223@gmail.com
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O presente trabalho tem o condão de discutir a importância relativa à alteração trabalhista advinda da 
Lei de nº 13.467 de 13 de julho de 2017, designada como teletrabalho, procurando considerar suas vanta-
gens e desvantagens.

Para elaboração de tal artigo científico, houve a necessidade de reunir, inicialmente, um apanhado de 
informações gerais acerca do tema em estudo: conceitos e aspectos, bem como, analisar os dispositivos 
trazidos pela Lei nº 13.467/2017, também conhecida como Reforma Trabalhista. Foi feita a utilização de 
pesquisas bibliográficas com o intuito de dispor acerca da historicidade do teletrabalho, voltando-se para 
o viés de sua regulamentação, seguindo de uma análise direcionada para alguns dispositivos da lei que 
possibilitaram o desencadeamento de tal assunto. 

Por ser algo voltado para as mudanças existentes na sociedade, contribui para o ramo da sociologia 
jurídica a análise de sua historicidade, além do comportamento humano nas suas relações entre pessoas.

A LEI Nº 13.467/2017 E O TRABALHO HOME OFFICE

Segundo Melo (2017), incontestavelmente a evolução da telemática e, por conseguinte, da informática 
e tecnologias móveis, modificaram intensamente as relações de trabalho vivenciadas no Brasil, especial-
mente a partir da década de 90, período em que diversas novas formas trabalho surgiram, dentre as quais 
se encontrava o trabalho à distância, remoto, home office ou teletrabalho, uma realidade claramente viven-
ciada nos dias atuais.

Teletrabalho ou home office

A Lei 13.467/2017 trata em seu artigo 75-A e seguintes, exclusivamente acerca do Teletrabalho, tal dis-
positivo veio regulamentar uma prática já muito usada nas empresas, no entanto não possuíam regulamen-
tação, fator esse que gerou muitas ações trabalhistas por falta de regulamentação.

É comum pensar em trabalho realizado longe da empresa quando falamos em teletrabalho, contudo 
não está de todo errado, porém incompleto.

Alguns doutrinadores, bem como a jurisprudência, ao buscarem a correta definição de teletrabalho, 
entendem que este modelo não deve ter um julgamento hermeticamente cerrado, uma vez que se desenvol-
ve de diferentes formas, efetivados à distância e com o uso dos instrumentos da telemática. 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho - OIT, a Convenção nº 177 de 1996, já deter-
minava o regime de teletrabalho, o qual foi elucidado pela Lei nº 12.511/11 no país.

A OIT preferiu trazer um conceito mais universal para esse modelo de trabalho, procurando defini-lo 
como sendo aquele trabalho realizado através do uso de novas tecnologias de informação e comunicação, 
em um local distante do escritório central ou instalação de produção, onde o trabalhador não tem nenhum 
contato pessoal com os colegas de trabalho. Assim a Organização não se aprofunda nos detalhes intrínse-
cos que marcam os diferentes tipos de Teletrabalho, sendo objetiva, apesar de genérica. 

Nota-se, portanto, três pontos importantes para a caracterização do teletrabalho: a tecnologia, o lugar 
e a organização. 

No que diz respeito a tecnologia se faz necessário que o prestador de serviço realize suas atividades 
através de equipamentos tecnológicos que permitam a execução das tarefas remotamente, no qual podemos 
citar os aparelhos celulares, laptops, palmtops e Internet de banda de alta velocidade. Já no que tocante ao 
lugar é preciso que a atividade seja prestada em centros de teletrabalho, no domicílio do prestador de ser-
viço ou em qualquer outro lugar diferente da propriedade da empresa. Por fim, em relação a organização, 
alguns autores acrescem a ideia de que se faz necessário relações intervenientes, ou seja, teletrabalhador 
com empresa empregadora e cliente.
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No entendimento do autor Luciano Martinez (2018), a modalidade de prestação laboral home office, 
constitui-se como sendo uma organização laboral através da qual aquele que presta os serviços encontra-se 
fisicamente ausente da sede do empregador, no entanto, presente virtualmente, por meios telemáticos, na 
construção de objetivos contratuais do empreendimento.

De certa forma, a reforma trabalhista representou um grande avanço legislativo em prol dos avanços 
advindos da revolução tecnológica e sua inserção no cenário laboral, com suas inovações e aspectos, para 
assim, melhor atender a demanda de novas formas de prestação de serviços nas mais diversas áreas de co-
nhecimento. 

Em suma, pode-se dizer que o teletrabalho é a volta do trabalho em casa, assim como era realizado no 
artesanato, possuindo um diferencial, uma vez que agora os teletrabalhadores, apesar de distantes fisica-
mente, continuam conectados e conseguem manter contato em tempo real por meio de mensagens instan-
tâneas, ligações telefônicas e envio de fac-símiles, por exemplo.

Vantagens e Desvantagens

Na seara trabalhista, uma série de vantagens e desvantagens podem ser observadas no que tange à 
nova modalidade de prestação de serviços em teletrabalho. Muitos são os benefícios, tanto para a empresa 
quanto para o teletrabalhador, entretanto, para ambas as partes também há danos a serem considerados.

Segundo Oliveira Júnior (2013), o teletrabalho traz algumas vantagens e desvantagens para a sociedade 
como um todo. 

A redução de tráfego é a vantagem mais latente, uma vez que ocorre diminuição de demanda por 
transporte público e/ou redução de veículos particulares utilizados no deslocamento de casa para 
o trabalho; Pode beneficiar estratégias de desenvolvimento regional, pela possibilidade de absor-
ção de mão de obra sem a necessidade de instalação de empresas locais, já que a contratação 
pode ocorrer por empregadores do mundo todo; A inclusão social através da facilidade na contra-
tação de pessoas portadoras de deficiências físicas que tenham dificuldades de locomoção é um 
dos pontos sempre defendido pelos partidários do teletrabalho, já que o deslocamento passa a 
não ser impeditivo para a absorção de mão de obra com essa característica. (JÚNIOR, 2013, p. 27)

É notório que há uma melhoria na qualidade de vida dos empregados que se submetem ao teletrabalho, 
uma vez que eles podem organizar melhor a sua rotina de trabalho, e assim acabam tendo melhores condi-
ções de conciliar as suas atividades pessoais como lazer, compromissos familiares, educação, dentre outras, 
com as atividades profissionais, pois estes tendem a ter uma maior flexibilidade no cumprimento dos seus 
horários de trabalho

Neste primeiro ponto, verifica-se que existe uma série de vantagens para a sociedade em relação ao 
tema. Por outro lado, também são apontados pontos negativos para a referida modalidade de serviço, na 
visão de Oliveira Júnior (2013). 

Vulnerabilidade de concorrência na contratação de mão de obra de outras regiões ou mesmo es-
trangeira em função de custos menores é a contrapartida que a sociedade pode enfrentar, provo-
cando desequilíbrios regionais; pode ocorrer a exclusão digital (info-exclusão) por parte da socie-
dade que pode não conseguir absorver as habilidades necessárias para a execução de funções 
remotamente. (JÚNIOR, 2013, p.27) 

Podemos ressaltar que, ao trabalhar em sua própria residência, o empregado acaba por se isolar, difi-
cultando as relações sociais e enfraquecendo a luta de classes e a atuação sindical, uma vez que a atuação 
coletiva dos empregados historicamente é fonte de inúmeras conquistas sociais

Portanto, entende-se que o teletrabalho está situado em duas diferentes vertentes: na primeira, apre-
senta-se positivamente à sociedade, na segunda, com pontos prejudiciais. Se há pontos prejudiciais à 
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comunidade, há a necessidade de melhora dos dispositivos para um aperfeiçoamento dos mesmos, assim, 
seria possível uma melhora das condições para o trabalho exercido fora do ambiente de trabalho. 

Da aplicação do teletrabalho de acordo com a Reforma Trabalhista

Home office, em tradução simples, significa “escritório em casa”, isto é, o trabalho executado em casa, 
a qual a CLT o alcunhou de teletrabalho. A antiga legislação já continha previsão dessa modalidade de 
prestação de serviços em domicílio no seu artigo 6º, que, em sua redação original, previa que não havia 
distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do em-
pregado, desde que caracterizada a relação de emprego.

Após a alteração propiciada pela Lei n.º 12.551 de 2011, foi apresentada uma nova redação ao artigo 6º 
da CLT, redação em que se equipara os meios telemáticos ou indiretos de controle aos pessoais e diretos. 

Tal alteração ilustra que as novas tipologias trabalhistas não desfazem a subordinação jurídica, po-
rém, superam a visão vedada para lhe atribuir novos contornos, afirmando o entendimento anteriormen-
te defendido pelos adeptos da teoria da subordinação estrutural, de sorte que, antes mesmo da Reforma 
Trabalhista regulamentar um capítulo sobre o teletrabalho, restou clara a viabilidade da formação de vín-
culo empregatício para essa categoria.

O tema, apesar disso, teve novidades significantes com a chegada da Lei nº 13.467/2017, que tratou es-
pecificamente do teletrabalho nos artigos 75-A a 75-E da CLT.

A Lei 13.467/2017 atentou para a inclusão do Capítulo II-A, o qual prevê a obediência ao teletrabalho ou 
home office. Tratando também, em seu art. 62 um terceiro inciso, que elimina o teletrabalhador do controle 
de jornada, o que acaba por abolir do trabalhador o direito ao recebimento de horas extras.

Embora o surgimento da Lei nº 12.551/11 tenha introduzido o trabalho remoto, isso não afetou nem 
unificou o próprio escritório remoto, sugerindo a necessidade de uma melhor supervisão, fato que se deu 
com a chegada da Reforma Trabalhista.

Atualmente, a CLT possui uma redação clara em seu artigo 75-B para descrever essa novidade: ao sepa-
rar o teletrabalho do trabalho externo, o conceito foi definido é muito claro:

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das depen-
dências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por 
sua natureza, não se constituam como trabalho externo. 
Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de ativi-
dades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o 
regime de teletrabalho.

Portanto, é importante esclarecer que o teletrabalho ocorrerá principalmente fora das instalações do 
empregador e, mesmo que os funcionários venham à empresa, eles ainda serão tratados como teletrabalha-
dores e não como funcionários externos.

De tal modo, o artigo 75-C da CLT, nos traz a seguinte disposição: 

Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamen-
te do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo 
empregado. 
§ 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja 
mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. 
§ 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação 
do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro 
em aditivo contratual.

Assim, o art. 75-C da CLT acarretou relevante previsão, senão, a mais importante regra sobre o tra-
balho remoto. Tal artigo debate acerca da necessidade de pactuação expressa e escrita desta espécie de 
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trabalho, valendo frisar, que não é necessário apenas a simples estipulação de contrato de trabalho escrito. 
As partes deverão elaborar contrato individual de trabalho detalhado, isto é, que preveja as atividades a 
serem realizadas em home office, além de outras importantes questões que irão influenciar nos direitos e 
deveres do empregado e do empregador.

A Reforma Trabalhista também propôs o artigo 75-D, que discute as responsabilidades do equipamen-
to no caso de escritório remoto:

Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimen-
to dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do tra-
balho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em 
contrato escrito. 
Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração 
do empregado

Essa é uma questão muito importante, pois é um assunto que foi amplamente discutido. Dessa forma, 
quem arcará com esses custos e a responsabilidade pelo equipamento e pelo fornecimento desses equipa-
mentos deverá ser especificada em um contrato por escrito, a fim de não acarretar prejuízos a nenhuma 
das partes.

Segundo Columbu (2015), o contrato deve estipular quem paga pela compra e manutenção do equi-
pamento dos funcionários, bem como pelas despesas incorridas no desenvolvimento do trabalho. No en-
tanto, também neste momento, o Ministério do Trabalho Público se opôs aos regulamentos, pois assim a 
empresa transfere os custos e riscos inerentes às atividades econômicas aos funcionários sem exigir que os 
funcionários compartilhem lucros. Portanto, é provável que esse ponto seja contestado no tribunal e pode 
ser modificado

O artigo 75-E e seu parágrafo único, cuidam da segurança e da medicina do trabalho de forma precá-
ria, pois instituem que os empregados serão fortemente instruídos quanto as precauções a serem tomadas, 
visando evitar doenças e acidentes de trabalho, devendo o empregado assinar termo de responsabilidade 
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.

Nesse caso, a lei limita a responsabilidade do empregador em instruir o funcionário apenas por meios 
explícitos e óbvios, e a assinatura de uma isenção de responsabilidade se o funcionário prometer seguir as 
instruções fornecidas pelo empregador para evitar doenças e acidentes de trabalho.

Vale destacar, ainda que o legislador optou pela inclusão do inciso III, ao artigo 62, da CLT, dispensan-
do o teletrabalhador de qualquer controle de jornada. Outra questão que levantou grandes debates com a 
exclusão do controle de jornada da modalidade de trabalho remoto, conforme literal disposição do art. 62, 
III, da CLT, que acoplada às problemáticas acima elencadas, fora alvo de persistes críticas e deflagraram 
projetos de leis que visam alterar ou até mesmo abolir no todo ou em parte, as novas regras apresentadas. 

Deve-se ressaltar que a prática dessa nova modalidade de trabalho envolve obstáculos a serem supe-
rados, por exemplo, sua especificidade pode ser alcançada por meio de uma abordagem legislativa mais 
ampla, porque, embora a Reforma Trabalhista imponha requisitos regulatórios sobre esse tema, ainda te-
mos alguns pontos que precisam de uma explicação melhor, portanto, não há discordância legal sobre esse 
assunto.

O teletrabalho em meio a pandemia da Covid-19

Com a expansão da pandemia causada pelo novo corona vírus no Brasil e no mundo, muitas empresas 
tiveram que implantar o sistema de teletrabalho para seus empregados, de modo a garantir a segurança e 
saúde dos trabalhadores.

O teletrabalho popularizou-se e foi adotado em grande parte dos setores da sociedade mundial neste 
ano de 2020 por descrever do estado de calamidade pública acrescido da proliferação incontrolada do vírus. 
O referido regime de trabalho foi instaurado pela Medida Provisória (MP) 927/20, que constituiu alterações 
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na legislação trabalhista que está em vigor, e encontrar-se previsto na CLT, então em seu artigo 62, inciso 
III, e 75-A a 75-E.

Dessa forma, poderá ser empregado o teletrabalho, ou até mesmo home office, assim como é chamado, 
no qual a presença física do empregado não é primordial nas conexões da empresa, uma vez que suas fun-
ções podem ser exercidas da própria casa do funcionário.

Portanto, o trabalho será mantido, ao mesmo tempo, a prevenção inerente à nova realidade também, a 
saúde dos empregados e do próprio empregador restará resguardada por meio do regime de teletrabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica claro que tal artigo buscou trazer questões referentes a nova modalidade de prestação de serviços, o 
home office, trazido na CLT como teletrabalho, analisando-se as disposições incluídas pela Lei da Reforma 
Trabalhista na Consolidação das Leis do Trabalho. 

O teletrabalho surgiu como um método descentralizado de prestação de serviços, permitindo que os 
funcionários realizem diferentes trabalhos, por meio da tecnologia da informação e comunicação e desen-
volvam seu trabalho em qualquer lugar. 

Este trabalho, de certo modo, relatou a adaptação do teletrabalho no atual cenário de pandemia advin-
do da Covid-19, no qual, o teletrabalho se tornou um dos principais instrumentos, se não o mais importan-
te, no Direito do trabalho. 

A nova adaptação de trabalho possui o condão de resguardar o trabalhador, e mesmo o empregador, 
garantindo a segurança e saúde de ambos, bem como da coletividade de modo geral.

Essa forma inovadora de trabalho traz grandes vantagens e desvantagens para o empregado e empre-
gador, e exerce grande influência sobre diferentes eixos do cotidiano, onde podemos citar: o profissional, 
familiar, social, organizações envolvidas e, sobretudo na economia. Uma vez que as empresas apresentam 
uma redução significativa quanto os seus custos, sobretudo com energia elétrica e equipamentos de tecno-
logia, e o trabalhador possui uma liberdade de flexibilidade, sem transtornos de seu deslocamento até seu 
local de trabalho, além de conciliar a vida familiar e profissional.

Diante de todo o exposto, ora apresentado em linhas superficiais, visto que o tema demanda uma pes-
quisa mais profunda, é proposto uma análise acerca do tema do teletrabalho e sua forma contratual antes 
e após o advento da Reforma Trabalhista, objetivando identificar se as incertezas outrora amplamente 
discutidas subsistiram a partir da égide da Lei nº 13.467/2017, bem como quais os contornos dados ao tele-
trabalho pela recente alteração da legislação laboral.

Por fim, possível constatar que há um grande campo para questionamentos judiciais, em especial no 
que diz respeito à jornada de trabalho em regime de teletrabalho. Assim, as reais definições do teletrabalho 
em vista das determinações da Reforma Trabalhista somente serão aferidas ao longo dos anos em que for 
discutido e aplicado.
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Resumo: O presente ensaio compreende uma análise elaborada a partir da minha experiência como professor da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de educação de Senador Canedo-GO, onde procuro evidenciar as dificuldades de diálogo 
entre alunos, professores e escola, que acabam gerando uma grande evasão dos alunos, nessa modalidade em particular, em uma 
escola de um bairro periférico, que atende uma comunidade de classe trabalhadora, bem como os desdobramentos destes casos no 
contexto das aulas remotas. Dessa forma tentarei estabelecer, a partir da observação da realidade escolar, antes e durante a pande-
mia do novo corona vírus, covid-19 e da revisão dos diários de classe, as relações entre a evasão escolar e a metodologia educacio-
nal utilizada pela escola.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Evasão escolar, Aulas Remotas, Aprendizagem significativa

INTRODUÇÃO

Para dar início à análise apresentada neste ensaio, farei um breve Resumo da minha carreira como 
professor da Educação de Jovens e Adultos. Entre os anos de 2009 e 2013 cursei licenciatura em educação 
física pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Assim que me formei prestei concurso para professor da 
rede de educação municipal de Senador Canedo, cidade satélite de Goiânia, onde passei a trabalhar, em 
2014, como professor regente de educação física no ensino fundamental, na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

Até então, minha experiência na área da educação se restringia aos três estágios que empreendi ao longo 
da minha graduação. A primeira experiência foi em um estágio remunerado, que configurava um pré-re-
quisito pra a obtenção da bolsa permanência (que recebia por ter vindo de outro estado exclusivamente para 
estudar nessa instituição), em educação infantil, com crianças de 0 a 5 anos, na Creche/UFG, situada no 
mesmo campus da Faculdade de Educação Física (FEF-UFG). A segunda experiência foi na primeira dis-
ciplina de estágio curricular obrigatório, onde eu e outros colegas fizemos intervenções em uma escola do 
Recanto do Bosque (um bairro periférico de Goiânia), desta vez no nas primeiras etapas do ensino funda-
mental, com crianças de 6 a 12 anos. A terceira experiência foi novamente do estágio curricular (eram dois 
estágios curriculares obrigatórios), onde eu voltei a estagiar na Creche/UFG, porém desta vez como aluno 
da disciplina e não mais como bolsista – o que configura uma experiência bastante diferente da anterior.

Porém essas experiências, apesar de bastante significativas, não me prepararam totalmente para o de-
safio que encontrei ao tomar posse do cargo na secretaria de educação no município de Senador Canedo. 
Visto que até então eu havia trabalhado com crianças entre 0 e 12 anos, apenas na função de estagiário (isso 
significa que havia um professor regente me auxiliando quase o tempo inteiro). Mas, a partir de então, o 
professor regente seria eu, e não estaria mais responsável por intervir em uma única turma, por um curto 
período de 2 meses, como no estágio. Teria que planejar e ministrar aulas de educação física, um ano le-
tivo inteiro, para 8 turmas diferentes. Porém, o que me provocou mais estranheza, e ao mesmo tempo se 
mostrou algo muito desafiador, foi o fato de eu não trabalhar mais com crianças, mas sim com um público 
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bastante diverso de jovens e adultos, com idades que variam entre 15 e 90 anos1. A Secretaria de Educação 
havia me modulado como professor efetivo da EJA, em uma escola situada no setor Jardim das Oliveiras, 
na periferia de Senador Canedo, fato que situa a comunidade escolar da qual eu comecei a fazer parte em 
uma zona duplamente periférica, visto que a própria cidade de Senador Canedo pode ser compreendida 
como periferia de Goiânia.

O segundo grande desafio que estou enfrentando são as aulas remotas. Desde o reconhecimento da 
pandemia do novo corona vírus, covid-19, todos as cidades e estados brasileiros (na verdade, quase todos os 
países do mundo) decretaram o cancelamento temporário das aulas presenciais. Inicialmente achávamos 
que seriam poucos dias, mas logo fomos tomando consciência da gravidade da situação e percebemos que 
o ano de 2020 seria bastante atípico, sobretudo para a educação pública brasileira. Passados dois meses de 
interrupção das aulas, as secretarias de educação passaram a determinar a volta das aulas, porém de forma 
não-presencial. Acredito que esse sistema tenha sido complicado de ser implantado mesmo nas escolas 
particulares, onde os alunos têm mais recursos e disponibilidade. Na educação pública os problemas são 
copiosamente maiores: grande parte dos alunos sequer sabe ligar um computador, muito menos têm acesso 
a um. A grande maioria passou a participar das aulas usando apenas o celular, com um pacote limitado de 
internet, como ferramenta de comunicação com os professores. Quando olhamos para a realidade da EJA 
em particular, os problemas são estratosféricos: além de todos os problemas encontrados na modalidade re-
gular, os problemas específicos da educação de jovens e adultos, como a heterogeneidade dos perfis em uma 
única turma, a idade avançada de muitos, a necessidade de permanecer trabalhando, mesmo no contexto 
de isolamento social, são apenas algumas das adversidades que podemos elencar aqui. 

A educação para jovens e adultos é uma modalidade de ensino que, na perspectiva da educação públi-
ca, visa contribuir para que pessoas de idade mais avançada, que não tiveram oportunidade de estudar no 
que consideramos “ensino regular” na idade esperada, possam ter o direito a uma educação de qualidade. 
O foco dessa modalidade de ensino não é apenas o de proporcionar a estas pessoas uma bagagem educa-
cional que os garanta um currículo mais competitivo no mercado de trabalho, apesar de ser comprovado 
que a EJA tenha contribuído bastante nessa questão. Uma das funções primordiais da Educação de Jovens 
e Adultos é oferecer uma base educacional a esses sujeitos para a vida cotidiana e para a autonomia dos 
mesmos, percebendo-os enquanto cidadãos que devam ter participação direta no desenvolvimento da so-
ciedade como um todo (SILVA et al, 2020).

Trago essas especificações para que fique claro o lugar de onde escrevo e, sobretudo, o lugar social 
ocupado pelos sujeitos sobre quais irei falar neste breve ensaio compostos, quase em sua totalidade, por tra-
balhadores pertencentes às classes populares. Todo aluno, seja adulto ou criança, proletário ou não, chega à 
escola com uma determinada consciência que deveríamos levar em consideração (apesar de sabermos que 
não é bem assim que ocorre) nas elaborações de toda a estratégia educacional envolvida nesse processo, que 
vão desde o planejamento das aulas pelo professor até o desenvolvimento de políticas públicas ne área da 
Educação. 

O DIÁLOGO (OU A AUSÊNCIA DELE) ENTRE 
ESTUDANTES, PROFESSORES E ESCOLA

Como já havia comentando acima, Senador Canedo é uma cidade situada há cerca de 20km da capital 
goiana. Isso a transforma, do ponto de vista social e geográfico, em uma cidade periférica em relação ao 
centro (Goiânia). Logo, a escola em questão pode ser compreendida como duplamente periférica, uma vez 

1 Essa foi a aluna de idade mais avançada com a qual já trabalhei.
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que fica situada distante do centro da cidade, também social e geograficamente, na periferia de Senador 
Canedo. 

Para melhor entendermos conceitualmente a relação entre “centro” e “periferia”, Ermínia Maricato 
(2013) aponta em seu texto “É a questão urbana, estúpido!” alguns problemas referentes à qualidade vida 
nas periferias. A autora estabelece uma estreita relação entre os problemas urbanos (referentes à moradia, 
saneamento básico, lazer, políticas públicas, saúde, segurança e educação), e a luta de classes. A cidade é 
palco de um conflito de interesses políticos e econômicos que agravam cada vez mais a situação. A concen-
tração de recursos nos centros e a precarização das periferias reproduzem a lógica de poder que se estende 
ao longo da história das cidades brasileiras.

No caso de Senador Canedo e, particularmente, do Jardim das Oliveiras não é diferente. O bairro é 
habitado em grande parte por trabalhadores que têm seus empregos situados geralmente nos centros das 
duas cidades, dependem do dos serviços públicos, em especial do transporte (que é bastante problemático) 
e geralmente necessitam pegar mais de um ônibus para ir e para voltar do trabalho até suas casas, gastando 
bastante tempo do seu dia e tendo que adequar seus horários ás possíveis adversidades ocorridas (atrasos 
de ônibus, trânsito, superlotação, etc.).

A Educação de Jovens e Adultos no nível fundamental é oferecida para alunos maiores de 15 anos (LDB, 
art. 37, 2013). Os alunos, em sua quase totalidade, fazem parte de uma classe trabalhadora que sobrevive de 
subempregos, pais e mães de família, que dependem do transporte, da educação, saúde e dos demais servi-
ços públicos. Com uma jornada de trabalho integral, de no mínimo 8 horas diárias, fica difícil pensar que 
essas pessoas ainda teriam disposição para frequentar a aula, que se inicia às 19:00h e termina às 22:00h, 
todos os dias de semana (exceto os domingos e nos sábados, mas até estes são usados às vezes para repor 
dias letivos excedentes).

Visando essa realidade, as escolas que oferecem essa modalidade são orientadas pelas Secretarias de 
Educação a serem mais flexíveis em relação aos horários e à frequência dos alunos, facilitando o ingresso 
dos estudantes. Na escola que estamos analisando, todas as oito turmas existentes (referentes à primeira e à 
segunda fase do ensino fundamental) ficam cheias, por vezes superlotadas, cada uma com um contingente 
que varia entre 20 e 60 alunos, no início de cada semestre. No entanto, o que pude perceber durante esses 
seis anos como professor, ao observar o fluxo de alunos ao longo do ano, rever meus diários de presença, 
relatórios de acompanhamento, mapas de notas e nos conselhos de classe, é que, apesar do grande número 
de alunos matriculados e frequentes no início de cada período, no final de cada ano esse número caía mais 
do que pela metade, isso nas aulas presenciais. Se trouxermos essa conta para a realidade atual, desde do 
início do ano com aulas presenciais até o início de março, até o final do ano haverá provavelmente um nú-
mero de alunos frequentes inferior a uma décima parte dos que ingressaram.

Não desconsiderando que o fato da cansativa rotina de trabalho, as horas dentro dos ônibus do trans-
porte público, os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos representem um obstáculo à continuidade 
dos estudos, ou que as notas baixas e a dificuldade em acompanhar o conteúdo parecem criar barreiras 
ainda maiores e causar uma grande frustração. Muitos dos estudantes relatam que acabaram desistindo 
por estes ou outros problemas pessoais. Por outro lado, o fato intrigante desses acontecimentos é que nem 
todos os desistentes, sobretudo os mais jovens (entre 15 e 25 anos), abandonam os estudos para ficarem em 
casa descansando da rotina estafante de trabalho ou ocupados com trabalhos domésticos. Muitos simples-
mente deixam de frequentar as aulas e passam a ir a outros lugares como as praças, as quadras esportivas, 
as pistas de skate, grupos de dança, música, grupos religiosos, cultos, bares ou qualquer ambiente que lhes 
pareça mais atrativo do que o ambiente escolar.

A educação alcançou, para Silva (2007), o status de bem necessário e inquestionável em nossa sociedade, 
um direito de todos respaldado pela justiça em diversos documentos nacionais e internacionais. Todavia a 
escola, tida como instrumento extremamente necessário e importante na autonomia e emancipação social, 
acaba, muitas vezes, excluindo os sujeitos que, por uma série de questões subjetivas, não se adéquam a esse 
modelo. A falta de questionamento sobre a real função da escola, enquanto instituição do Estado burguês 
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que, por isso mesmo, é responsável por assegurar a hegemonia das classes dominantes, pode apontar para 
as fragilidades apresentadas por essa relação aluno/escola (RESENDE, 1989).

Apesar do ambiente e das relações entre professores e estudantes na EJA apresentarem uma aparente 
cooperação e camaradagem que não se vê, sobretudo nos anos iniciais em função da proximidade geracio-
nal, existe, ainda impregnado, quase que inconscientemente, ao pensamento de grande parte dos docentes 
o ranço da educação tradicional, que procura padronizar o conhecimento enquanto um classificador de 
grupos sociais, que seleciona os mais aptos e discrimina os que não se adéquam. Essa concepção bancária 
de educação distancia o sujeito do conhecimento, pois não é capaz de dar sentido àquilo que está sendo 
ensinado. Sobretudo na realidade da educação de jovens e adultos, onde as turmas apresentam um nível de 
heterogeneidade profundo, onde os alunos têm diferentes origens, trajetórias, histórias, a educação tradi-
cionalista/bancária, não é capaz de atender às diferentes demandas destes sujeitos (FREIRE, 1994).

Esse modelo de educação desconstrói qualquer perspectiva de futuro almejado, impede a aposta em 
uma melhora de vida pretendida, desestimula a busca pelo horizonte desejado por essas pessoas que vêm de 
um contexto que desperta nas mesmas o desejo de superação da condição econômica precária com a qual 
tiveram contato desde o início de suas vidas (LECCARDI, 2005). A escola deixa de se mostrar enquanto 
um meio de emancipação, à medida que não faz outra coisa que não a reprodução da lógica capitalista, 
a mesma lógica que exclui esses jovens e promete deixá-los sempre à margem, como evidenciam Silva e 
Andrade (2009):

[..] os dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), apontam para uma realidade 
de exclusão de grande parte da juventude brasileira. Há no Brasil 49,8 milhões de jovens entre 15 
e 29 anos (26,54% da população), dos quais 29,8% é considerado pobre (vivem em famílias com 
renda per capta de até meio salário mínimo). Do total de jovens, 4,8 milhões se encontram desem-
pregados (são 60,74% dos desempregados do país), 19,8% não estudam e nem trabalham e 67,7% 
das mortes violentas ocorrem com vítimas entre 15 e 24 anos (SILVA & ANDRADE, 2009, p. 45)

No entanto, não podemos deixar de reconhecer algumas contribuições promovidas no âmbito da edu-
cação brasileira nos anos de governo do Partido dos Trabalhadores. O Ensino Médio deixou de formar 
exclusivamente os alunos oriundos da elite burguesa/branca para o acesso à universidade, como sempre 
ocorreu historicamente no Brasil (SILVA, 2007). A relativa democratização do ensino, a expansão da escola 
pública, os investimentos do Estado na expansão do atendimento ao Ensino Médio se deram de forma a 
atender às necessidades de uma sociedade industrializada, urbanizada e com exigências de qualificação 
profissional. O atendimento dessas exigências provocou a expansão do Ensino Médio, que, por sua vez, tem 
relação direta com o aumento do consumo de produtos entre as classes trabalhadoras, que se verificou no 
país nas décadas mais recentes, fazendo até com que alguns falassem em uma “classe média mais ampla” 
que até então vinha emergindo na sociedade brasileira. Porém essa nunca uma realidade percebida entre 
os alunos da EJA, visto que se tratam de alunos que não conseguiram concluir os estudos na época consi-
derada adequada e, por isso e por uma série de outros determinantes referentes a suas realidades sociais, 
acabam enfrentando grandes dificuldades de inclusão no mercado de trabalho, restando a estes as funções 
mais subalternas, o subemprego ou o desemprego. As cotas na educação superior, apesar de terem pro-
porcionado grandes avanços neste sentido, por si só não são capazes de desconstruir esse cenário. Apesar 
de crescente, o número de pessoas que chegam ao ensino superior na periferia está longe de se mostrar 
satisfatório. 

Paulo Freire (1994)2 chamou de educação bancária o sistema onde o aluno não passa de um objeto 
receptor, que deve ser controlado e adequado a realidade posta. Concordamos que o reconhecimento e a le-
gitimidade social da educação se concretizam quando a mesma é capaz de gerar uma reflexão crítica acerca 
do mundo. Levando em consideração que o ser humano não deva apenas se adaptar à realidade, mas sim 
buscar meios de modificá-la de acordo com as suas necessidades, essa educação deve estabelecer o respeito 

2 “Pedagogia do Oprimido”, escrito originalmente em 1968.
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às diferenças e a liberdade individual dos sujeitos, no sentido de superar qualquer tipo de opressão exercida 
pelo pensamento dominante. Com efeito, é necessário que o educador oriente sua ação identificando-se 
com os educandos em um processo de humanização de ambos.

Os problemas enfrentados pelos alunos da EJA transcendem à funcionalidade prática do processo edu-
cativo. No caso dos mais velhos, o trabalho, a responsabilidade de muitas vezes ser o provedor de uma 
família numerosa, a falta de tempo ou mesmo de saúde, são entraves difíceis de serem ultrapassados. No 
caso dos mais jovens, a linguagem falada por eles muitas vezes não é a mesma falada, menos ainda a mais 
valorizada, na escola. As gírias, as roupas, o gosto musical, os valores estéticos as diferentes tribos e o jeito 
de se comportar, que configuram o que José Machado Pais (2003) chamava de redes grupais e afirmação de 
identidade dos jovens, vão contra tudo o que a “norma” escolar exige (cadeiras enfileiradas, silêncio, pouca 
autonomia, o professor enquanto autoridade, etc.). Isso vai causando desencontros durante todo o processo. 
Na maioria das vezes o aluno que está ingressando no ensino de jovens e adultos, o faz por não ter concluí-
do os estudos no tempo considerado ideal e não o concluiu, por muitas vezes, por não “se enquadrar” nos 
moldes preestabelecidos pela instituição. Resta a ele as opções de se “redimir”, jogando conforme as regras 
do jogo, ou percorrer o mesmo caminho que o fez abandonar a escola no passado.

Os desencontros entre escola, alunos e professores, mais do que puramente educacionais, são de caráter 
social e cultural. Não há uma predisposição por parte do corpo escolar em aceitar nem em dar voz aos alu-
nos de maneira a compreender quais são suas reais necessidades. Muito menos uma tentativa de dialogar 
no mesmo nível, sem o uso da hierarquia que estabelece autoridade e poder aos professores.

O diálogo estabelecido entre alunos e professores é definido de forma vertical, onde o dono da razão e 
do conhecimento é incontestável em sua posição superior, usando palavras e frases de difícil compreensão, 
jargões acadêmicos aprendidos na universidade. O conteúdo é repleto de saberes eurocêntricos e elitistas, 
que possuem uma base epistemológica que situa os conhecimentos produzidos pelos colonizadores bran-
cos/europeus, ao longo dos tempos, nas mais variadas disciplinas (gramática, biologia, história, filosofia, 
artes e a própria educação física) como o saber “real”, legítimo, que deve ser valorizado em detrimento 
dos conhecimentos populares, aos quais muitos desses alunos estão mais habituados. Esse eurocentrismo 
epistemológico coloca estes conhecimentos, “não-ocidentais”, em uma escala inferior, com status de fol-
clore, mitologia ou qualquer outra categoria que não deva ser compreendida como um conhecimento real, 
que esteja à altura do conhecimento científico ocidental (DANTAS, 2015). Não há como essa colonização 
epistemológica deixar de gerar conflitos identitários, falta de representatividade e desinteresse em uma 
população que foi privada historicamente do contato com essa cultura das elites.

Se a escola apresenta dificuldades em abordar conteúdos e saberes populares centenários como as ma-
nifestações de origem africana e indígena por serem “marginalizadas” no âmbito dos conhecimentos esco-
lares, como é o caso da capoeira por exemplo, como seria possível dialogar com as manifestações culturais 
com as quais esses jovens se identificam e muitas vezes constroem parte significativa do seu conhecimento, 
sua identidade, valores estéticos e morais, autoafirmação, orgulho da sua raça e lugar de origem enquanto 
jovens negros e moradores da periferia, como acontece com o movimento hip-hop (RIBEIRO, 2008)? Isso 
exige um tipo de abertura que ainda não pôde ser percebido na escola e que, na instituição como um todo, 
nem se quer é possível visualizar qualquer esforço para ser alcançado.

O modelo tradicional de ensino, que ainda se mostra muito forte na ação pedagógica efetivada na esco-
la, revela-se insuficiente para atender a demanda da comunidade. A dificuldade em aceitar que estes alunos 
são sujeitos históricos, pertencentes a uma cultura, que já têm um conhecimento prévio acerca do mundo, 
saberes populares e locais, que devem ser respeitados e levados em consideração, estabelece uma barreira à 
compreensão e à educação significativa (FREIRE, 1994). 

Outros determinantes podem também ser elencados enquanto possíveis causas dos elevados índices 
de evasão escolar. A perda de interesse nos estudos, as questões de saúde acentuadas pelo sucateamento 
da saúde pública, falta de acesso ás condições mínimas de alimentação ou higiene para frequentar a escola 
com dignidade, falta de estrutura em casa para realizarem as tarefas escolares, como acesso à energia elé-
trica, internet, livros e cadernos, dentre outros fatores (SILVA et al, 2020). Os professores são por sua vez, 



172 ANAIS DO XII SEMINÁRIO DO TRABALHO

em sua maioria, brancos e de classe média, não residem no bairro e tiveram histórias de vida diferentes (o 
fato de terem frequentado a Universidade já cria um distanciamento), enquanto os alunos, em sua maioria 
negros e de classe operária, sem ter ainda nem a formação fundamental concluída e com pouca perspectiva 
de alcançar a formação acadêmica superior, acabam não se identificando com esses professores, enquanto 
os agrupamentos de jovens que se reúnem, com propósitos religiosos, políticos, ou em grupos de dança, 
música, esportes, lazer, etc., acabam se mostrando muito mais atraentes do que a escola.

A SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA AGRAVADA PELA PANDEMIA 

Se os problemas enfrentados pela Educação de Jovens e Adultos já eram muitos em tempos considera-
dos “normais”, a situação se agrava e cria novos entraves. As dificuldades referentes ao ensino-aprendiza-
gem e à permanência dos alunos na escola se tornam cada vez maiores diante da nova situação imposta pela 
pandemia do novo corona vírus, covid-19, que se manifestou ainda na primeira metade do ano de 2020, 
levando toda a população mundial a adotar medidas antes nunca vistas. 

Inicialmente o discurso que pautou as informações divulgadas nos veículos de comunicação de massa 
era que o vírus, devido ao seu alto grau de contaminação, iria afetar a todos, independente do lugar, condi-
ção social, cor, gênero, etc. Porém, qualquer pessoa que tivesse o mínimo de senso crítico não concordaria 
com um prognóstico tão ingênuo. E o resultado foi evidente: as pessoas com mais recursos financeiros 
conseguiram lidar com a situação de uma forma muito mais controlada. Tiveram a opção de permanecer 
em suas casas a fim de evitar a contaminação, trabalhando no sistema de home office, ou simplesmente não 
trabalhando (por uma série de questões que lhes garantia esse privilégio). Caso fossem contaminados, con-
tavam com meios mais eficazes de acessar as instituições de saúde, seja por terem planos de saúde, outras 
maneiras de acessar a saúde privada, ou mesmo por morarem mais próximos dos centros (PALÚ, 2020).

As classes trabalhadoras, por outro lado, sobretudo aqueles que não tinham um vínculo empregatício 
formal ou que ocupavam os cargos menos privilegiados nas empresas, mais fragilizados socialmente, ti-
veram que se submeter aos mais diversos tipos de contaminação, por não terem a opção de não trabalhar, 
ou de trabalhar em casa. Aqueles que foram dispensados dos seus empregos tiveram que procurar outras 
formas de trabalho ou simplesmente caíram na miséria extrema (ANTUNES, 2020 apud SUDRÉ, 2020). 

No início da pandemia o discurso da extrema direita conservadora apontava para uma pseudodefesa da 
economia e uma total negligência em relação à vida humana. Este discurso ganhou apoio de capitalistas e 
neoliberais em vários países do mundo. Um grande vetor de disseminação dessas ideias foi o ex-presidente 
dos Estados Unidos, Donald Trump, que reiterava falas que minimizavam os efeitos da doença e sua pro-
pagação. Mesmo diante do número crescente de mortos nos EUA Trump e seus apoiadores permaneceram 
questionando os dados científicos e as orientações da Organização Mundial de Saúde (CORRÊA, 2020, 
apud PALÚ, 2020).

O presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro, seguidor ferrenho de Trump, manifestou o mesmo dis-
curso negacionista aqui no Brasil:

fez um discurso semelhante ao primeiro discurso de Trump e, contrariando todas as recomenda-
ções, insistiu no retorno das atividades econômicas, com o pretexto de que “O Brasil não pode 
parar” e que alguns vão morrer. A revista americana The Atlantic chegou a afirmar que Bolsonaro 
“é o líder negacionista do coronavírus.” (SANCHES, 2020). Mas quem são esses “alguns” que vão e 
podem morrer em nome do crescimento econômico? Os números nos mostram, até agora, que os 
mais atingidos são as minorias, os menos assistidos pelo Estado. Não somente de forma direta, 
mas também indiretamente, tanto pela situação de subempregos expostos à contaminação quan-
to ao (não) acesso à educação nesse contexto (PALÚ, 2020. p. 88).
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É justamente nessa seara de intrigas e retrocessos que se encontra a educação pública brasileira. Em 
grande parte dos países no mundo, após o reconhecimento da pandemia, as aulas foram suspensas. Ao nos 
depararmos com essa nova realidade, para a qual não estávamos preparados, é necessário que repensemos 
na oferta da educação, assumindo-a enquanto um direito de todos.

Enquanto as escolas privadas, por mais dificuldades que tiveram que enfrentar, conseguiram lidar 
com a questão do isolamento social através de aulas remotas, com o uso da internet e dos equipamentos 
eletrônicos, visto que a grande maioria do público dessas instituições possui, em alguma medida, acesso a 
estes recursos, a escola pública teve que lidar com um público, em grande parte, de pessoas pobres que não 
têm condições materiais para acompanhar esse novo esquema de escola. Para quem não tem acesso a este 
tipo de programa se torna praticamente impossível a permanência na escola.

Além disso, a suspensão das aulas não afeta apenas o acesso ao conteúdo. Mesmo para os alunos da rede 
pública que têm as mínimas condições de manter um relativo acompanhamento das disciplinas oferecidas 
remotamente, o processo de ensino-aprendizagem sofre um impacto profundamente negativo. A escola 
(física) é um ambiente de extrema importância, sobretudo quando falamos de estudantes das classes popu-
lares. É nela que muitos alunos têm a oportunidade de estar em um espaço adequado para poder estudar. É 
na escola, também, que estes têm a oportunidade de sociabilização, estando próximos aos demais colegas, 
professores e a comunidade escolar de uma forma geral. Esses fatores também fazem parte do processo 
de aprendizagem. No caso da Educação de Jovens e Adultos, muitas vezes, o processo de sociabilização 
contribui ainda mais para a aprendizagem e para o desenvolvimento de uma consciência reflexiva do que a 
transmissão dos conteúdos em si.

A escola, além de se constituir em um espaço destinado ao aprendizado também é um local de 
convívio. É também por meio da escola que muitos alunos participam de programas que contri-
buem para o seu desenvolvimento físico e intelectual, como, por exemplo, a alimentação escolar, 
programas de reforço, entre outros (PALÚ, 2020. p. 96).

Ao voltarmos nosso olhar para a Educação de jovens e adultos fica perceptível que os sujeitos que com-
põem o seu alunado fazem parte de um grupo social que foi excluído da sociedade letrada. Em decorrência 
disso estas pessoas enfrentam um grande número de dificuldades em acessar instrumentos políticos, eco-
nômicos e sociais que lhes permitam reivindicar os seus interesses. Ao retornarem às salas de aula, o fazem 
em busca de superação dessa condição, demonstrando uma forte crença na escola e na educação enquanto 
sinônimos de legitimação social (SILVA et al, 2020). 

Entretanto, o grande problema que nós professores, e a instituição escolar brasileira como um todo, 
temos de enfrentar é justamente quando essa educação não se mostra tão libertadora quanto o esperado. 
Como já ressaltamos, o desemprego e a miséria no Brasil voltaram a alçar números alarmantes. Mesmo 
antes da pandemia, a crise econômica e política pela qual passamos aqui no Brasil, e no sistema capitalista 
de uma maneira geral, dificultou o acesso ao mercado de trabalho mesmo àqueles que têm formação uni-
versitária. Nesse contexto, a educação, sobretudo para os de idade mais avançada, por si só não é mais capaz 
de garantir integração dessas pessoas em um contexto de dignidade social mínima. Tudo isso associado aos 
entraves impostos pela suspensão das aulas presenciais e as incertezas em relação ao futuro da educação, 
culminam em uma evasão em massa das escolas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se por um lado a EJA vinha construindo historicamente uma posição de fundamental importância, 
principalmente no que diz respeito ao combate às taxas de analfabetismo, por outro, é necessário que reco-
nheçamos suas limitações, tanto aquelas compartilhadas pela Educação pública de uma maneira geral: a re-
produção do modelo pedagógico positivista, tradicional/bancário, conteudista, mas também os problemas 
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específicos dessa modalidade, que tem um público com especificidades muitas das vezes mais complexas e 
agravadas pela desigualdade social.

O conhecimento trabalhado na escola deve visar a realidade concreta do estudante, considerá-lo um 
sujeito histórico, com interesses e necessidades políticas, econômicas, culturais e sociais. Os conteúdos, a 
metodologia, as abordagens, tudo precisa ser repensado e reformulado de maneira dinâmica, sempre visan-
do a socialização e o desenvolvimento da consciência de classe nesses sujeitos. Escapando das armadilhas 
conservadoras e do conformismo da peseudociência, que professam que o estudo é um meio para “se tornar 
alguém na vida”. 

É preciso combater a des-historização do aluno. Pois só quando estes alunos, que são também trabalha-
dores, tiverem plena consciência da sua função e da sua importância na sociedade é que serão capazes de se 
tornarem protagonistas das mudanças necessárias, em suas vidas e no meio em que vivem: conhecimento 
para a conscientização; conscientização para a ação. 

Que possamos realizar com os nossos alunos a mediação de um conhecimento que sirva aos interesses 
deles e não aos interesses dos detentores do poder.
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O CAMPO DA SAÚDE DO TRABALHADOR FRENTE À PANDEMIA

Monica Olivar
FIOCRUZ

Thaís Cândido
FIOCRUZ

Resumo: O presente artigo tem o objetivo de apresentar reflexões sobre a pandemia do novo Coronavírus que começamos a en-
frentar em março de 2020, os desafios para o mundo do trabalho e suas implicações para as condições de trabalho da classe tra-
balhadora por vezes descartada do mercado formal, por vezes considerada excedente, engrossando as fileiras dos desempregados 
e vitimados pela pandemia e por vezes chamada a desempenhar seu trabalho nos serviços caracterizados essenciais. Parte-se do 
pressuposto que a situação de calamidade pública, na qual estamos imersos, tornou mais visível e aguda a crise do capital expon-
do a falácia das contrarreformas, em favor dos interesses do grande capital e em detrimento das necessidades e direitos da classe 
trabalhadora. Nesse caminho, traremos elementos que configura os principais problemas que estão afetando os/as trabalhadores e 
trabalhadoras da saúde envolvidos/as diretamente no enfrentamento da pandemia de Covid-19 materializados através de dados re-
ferente aos atendimentos de Saúde do Trabalhador.

Palavras-chave: Pandemia. Mundo do Trabalho. Saúde do Trabalhador.

INTRODUÇÃO

Esse artigo tem o intuito mais de provocar do que apresentar certezas sobre esse contexto de pandemia, 
cujo debate vem se caracterizando letal politicamente. Além de ter derrubado dois Ministros da Saúde, há 
uma disputa absurda de narrativas, de negação da ciência, da pesquisa, da Educação, da História, incentivo 
a uso de remédios milagrosos, conspirações e propagação de fake News, influenciando, consideravelmente, 
o número de óbitos.

Com a mesma rapidez que o vírus se espalhou, de um dia para outro, nossos espaços laborais e do-
mésticos (que em muitos casos também se tornaram de trabalho) foram invadidos com orientações com-
portamentais individuais, protocolos técnicos, aplicativos de reuniões online, lives, cursos online em redes 
sociais e por plataformas de reunião online, rede de voluntários (de doações de alimentos e produtos de 
limpeza, até apoio psicológico), de Notas Técnicas voltadas à biossegurança em como usar e retirar (para-
mentar e desparamentar) EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e higienização de mãos, até Notas 
Técnicas políticas de defesa de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras elaboradas pelas associações, 
sindicatos e Ministério Público do Trabalho, entre outros documentos institucionais, jurídicos e políticos.

Identificada, inicialmente em dezembro de 2019 pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças da 
China, como um surto de doença respiratória, em trabalhadores de um mercado de alimento de Wuhan 
(capital da província de Hubei), sua disseminação da doença ocorreu de forma rápida atingindo os cinco 
continentes. 

A rapidez com que o vírus se espalhou foi impressionante. Muitos países não estavam preparados para 
detê-lo, ou mesmo frear a propagação e evitar o colapso do sistema de saúde. Aliás, muitos países não têm 
sequer um Sistema de Saúde nos moldes que conhecemos no Brasil: universal, público e gratuito.

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia de Covid-19, e, 
no Brasil, a partir de 16 de março os estados e municípios começaram a declarar emergência pública e im-
por o isolamento social. Esse contexto de pandemia demandou das instituições de saúde maior cobertura 
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no atendimento e ações, e um intenso trabalho em pesquisas, produção de testes, estudos sobre o novo 
Coronavírus e a Covid-19 e uma corrida disputadíssima entre os países pelas vacinas. 

No início, pouca gente levou a sério, afinal a Covid-19, doença causada pelo novo vírus, vinha se somar 
a zoonoses precedentes, como o SARS-CoV (2002), a gripe aviária por H5N1 (2005), a gripe A por H1N1 
(2009), o MERS-CoV (2012) e o Ebola (2014). Seria, mais uma vez, um problema localizado. Conforme si-
nalizou Santos (2020), o fato de a epidemia ter eclodido na China, que rápida e impiedosamente agiu para 
conter seus impactos, também levou o resto do mundo a tratar erroneamente o problema como algo pon-
tual de um país (acompanhado de preconceitos xenófobos contra os chineses em certas partes do mundo). 
A verdade é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a origem do vírus ainda não está determinada.

Vale lembrar que muitas dessas doenças transmissíveis têm origem em nossas intervenções destrutivas 
e irresponsáveis da natureza vegetal e animal. De acordo com Fontes (2020) a própria expansão do capital 
em sua desordenada e devastadora relação com a natureza vem agudizando permanentemente a possibili-
dade de pandemias, e já há uma enorme quantidade de estudos a esse respeito – confinamento de animais, 
tratados com doses massivas de medicamentos; alteração do uso do solo e do ambiente por monoculturas 
gigantescas, massivamente impregnadas de agrotóxicos etc. Todos os dias as mídias relembram das últimas 
grandes epidemias, mas esquecem de dizer que foram gestadas pelo próprio capitalismo.

Para Severo (2020) todas essas doenças decorrem do atual modelo de produção e exploração, que con-
tamina a água, o ar e o solo com agrotóxicos, microplásticos, metais pesados e gases tóxicos, impõe o des-
matamento para a ampliação da fronteira agrícola, explora a criação de animais em condições deploráveis, 
constituindo um meio de cultivo ideal para a gênese de mutações virais, como ficou demostrado com a gri-
pe aviária, a gripe suína e a SARS. A instalação e globalização dos modos de produção extrativistas geraram 
alterações nos processos metabólicos do planeta e a deterioração progressiva da saúde das comunidades, 
com redução da capacidade e da resposta imunológica humana em face de diferentes agressões.

É fato que a Covid-19 provocada pelo novo Coronavírus evidenciou importantes questões do denomi-
nado mundo do trabalho. Trouxe à tona as contradições do sistema capitalista e de um mundo do trabalho 
cada vez mais precarizado e uberizado onde se decide quem tem direito de proteger ou não. Lembrando 
certas ocupações profissionais que foram e estão sendo bastante demandadas: caixas de supermercado, mo-
toristas de transporte coletivo, garis, carteiros, entregadores por aplicativo, frentistas de postos de combus-
tíveis, porteiros e zeladores, vigilantes, policiais, bombeiros; cuidadores de idosos, manutenção de serviços 
públicos e privados de telefonia, eletricidade, água, gás, internet, serviços funerários, profissionais da saúde 
e da rede sócio assistencial, e provavelmente outras atividades aqui não mencionadas. Algumas dessas e ou-
tras profissões têm em comum a precariedade das suas relações de trabalho, falta de segurança no trabalho 
e contratos marcados pela terceirização e intermitência. 

A Pandemia permitiu, deste modo, que percebêssemos, conforme afirmou Souto Maior (2020), a cen-
tralidade do trabalho; que o trabalho é uma atividade humana; que o trabalhador não é mera força de 
trabalho ou mercadoria, do ponto de vista de peça de engrenagem; que o capital no seu traço de parasita não 
se realiza sem o trabalho, - lembrando a pressão da equipe econômica do atual governo em acabar com o 
isolamento social a todo custo. Acrescentamos também e, em especial, a importância do campo da Saúde 
do Trabalhador, da proteção, da defesa de melhores condições de trabalho.

Portanto, nossa tarefa será apresentar alguns elementos que demonstram as características do mundo 
do trabalho atual através do acúmulo teórico do campo do trabalho. Em seguida correlacionar o campo 
da Saúde do Trabalhador e o enfrentamento a crise sanitária e, por fim, apresentar o debate acerca do mo-
vimento de resistência da classe trabalhadora. Nesse caminho, apresentaremos um breve levantamento de 
atendimentos relacionados à Saúde do Trabalhador em uma instituição pública federal a partir do período 
da declaração de emergência pública pelo Ministério da Saúde até a data de envio desse artigo.
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A PANDEMIA E O MUNDO DO TRABALHO

Uma primeira questão a ser colocada é que a crise sanitária atual não pode ser afirmada como a respon-
sável pela crise econômica mundial e o aumento exponencial do desemprego, visto que, estamos vivendo 
mundialmente uma profunda e destrutiva crise em plena hegemonia do capital financeiro que é anterior à 
pandemia. Neste sentido, longe da falaciosa versão de que “vínhamos crescendo e o vírus pode atrapalhar”, 
apresentada por Trump e por Bolsonaro, a crise já estava em curso, e era anunciada pelos próprios economis-
tas burgueses (FONTES, 2020).

De acordo com Antunes (2020), o cenário social no país, antes do ingresso da pandemia, já contabili-
zava uma massa imensa de trabalhadores informais, precarizados, “flexíveis”, intermitentes, e que, no caso 
dos uberizados, não tinham outra alternativa senão trabalhar 10, 12 e até 14 horas por dia, pois, se não o 
fizessem, não receberiam salários. Aqueles/as que estavam trabalhando, antes da expansão da pandemia, 
o faziam crescentemente sob a modalidade da uberização, que se ampliavam exponencialmente nas cha-
madas plataformas digitais e nos aplicativos, como Amazon, Uber, Uber Eats, 99, Cabify, Rappi, Ifood, etc.

Há uma monumental redução do emprego, somente no Brasil mais de 40 milhões de trabalhadores 
estão na informalidade, mais de 14 milhões de trabalhadores estão desempregados e mais de 06 milhões 
em desemprego por desalento ou desalento por desemprego, conforme ratifica Antunes (2020), ou seja, 
trabalhadores que passam dias, semanas, meses procurando emprego e pela dificuldade de inserção no 
mercado de trabalho desistem de procurar e aqueles/as que se mantem empregados presenciam a corrosão 
de seus salários e direitos. Seria o que Antunes (2018) denomina no livro “o privilégio da servidão”: jovens 
que tiverem sorte quando encontram trabalho estão em trabalhos esporádicos, intermitente, call center, fast 
food, telemarketing, e a contrarreforma trabalhista aprovada em 2017 com a falaciosa promessa de aumento 
de empregos vêm corroborando ainda mais com essa precarização do trabalho.

A segunda questão importante a ser colocada é a centralidade do trabalho no contexto da pandemia. 
Lembrando, conforme afirma Jackson Filho et al (2020), que o primeiro caso confirmado no mundo e pro-
vável foco inicial referem a trabalhadores e clientes de um mercado atacadista de frutos do mar e muitos 
casos iniciais de contaminação comunitária em vários países foram atribuídos ao exercício profissional. 
Não podemos esquecer também que o segundo óbito pela Covid-19, registrado no Brasil, foi o de uma em-
pregada doméstica no Rio de Janeiro, cuja doença foi contraída no exercício do trabalho. Essas situações, a 
exemplo de outras, mostram que tanto o exercício das atividades laborais quanto as condições de trabalho 
são fontes potenciais de exposição ao vírus. 

Ressalta-se que, esses mais de 40 milhões trabalhadores informais enfrentam um dilema cruel: ou per-
manecem em isolamento social e morrem de fome, ou saem do isolamento e são infectados.

O caráter classista da pandemia fica desnudado. Ao vírus não lhe importa a classe, a etnia ou a nacio-
nalidade de seus portadores humanos, mas são a população pobre, periférica, a grande massa da classe 
trabalhadora, que não gozam das condições de se proteger nem podem assegurar a atenção médica em caso 
de contágio que serão afetadas. Milhões morreram e morrerão, não tanto pela infecção, mas pela falta de 
acesso aos serviços e recursos vitais. As classes dominantes utilizarão a pandemia como cortina de fumaça 
para consolidar um estado policialesco global. No final, a crise capitalista desatada pelo coronavírus será 
mais mortal para os trabalhadores empobrecidos que o próprio vírus. (ROBINSON, 2020)

O isolamento social, a principal medida preventiva elencada pela Organização Mundial de Saúde, não 
pode ser usufruído igualmente por todos trabalhadores e todas trabalhadoras, da mesma forma o distan-
ciamento social, considerando o deslocamento de suas casas ao trabalho em transportes públicos lota-
dos. Ademais, muitas dessas casas em determinados territórios, como exemplo, a Baixada Fluminense, na 
Região Metropolitana do estado Rio de Janeiro, não há acesso à água para lavagens de mãos, como orienta 
essas mesmas medidas de prevenção.

Outros trabalhadores e outras trabalhadoras têm seus empregos preservados, em isolamento social, 
mas exercidos em suas residências, com o belo nome de home office (escritório em casa). Nessa ampla 
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discussão de trabalho remoto mediado pela tecnologia de informação está o home office que nada mais é 
que o ofício deslocado para o ambiente doméstico e que neste contexto da pandemia foi feito de forma não 
planejada, afetando em especial as mulheres. 

Ainda na questão da centralidade do trabalho, com o avanço da doença, os/as trabalhadores e trabalha-
doras de alguns setores produtivos, que ganharam destaque na mídia, foram qualificados como grupos de 
risco para o Covid-19 pelo fato de trabalharem em locais onde há aglomeração de pessoas próximas umas 
das outras, dentre outros possíveis fatores que favorecem a disseminação do coronavírus. Entre os setores 
visibilizados, encontram-se grandes frigoríficos nos Estados Unidos, que se tornaram focos de casos de 
Covid-19. No Sul do Brasil, unidades de processamento de carnes também foram interditadas em maio e 
outras continuam a ser afetadas (TINOCO BRAGA, 2020). 

Portanto, mesmo com o isolamento social adotado para se combater o coronavírus, parte da classe tra-
balhadora, considerada essencial, continuam suas rotinas, em especial, os trabalhadores e trabalhadoras da 
saúde, que será discutido a seguir. 

TRABALHADORAS E TRABALHADORES DA SAÚDE NA PANDEMIA

Nos últimos meses, nunca se falou tanto em condições de trabalho e Saúde do Trabalhador (enquanto 
campo de conhecimento), que sempre foi um debate negligenciado. Precisou de uma pandemia para colo-
car em xeque. Aliás, nos últimos anos estamos vivendo em um mundo de negação da ciência, da pesquisa, 
da educação e negação da história. Porém, nos últimos meses nunca se falou tanto em ciência, em pesquisa, 
em Sistema Único de Saúde, em Sistema Único de Assistência Social, em Seguridade Social, em direitos 
trabalhistas, em justiça do trabalho (vide atuação do Ministério Público do Trabalho) e o campo da Saúde 
do Trabalhador.

A Constituição Federal de 1988 determinou a incorporação do campo de Saúde do Trabalhador no 
âmbito do direito universal à saúde e competência do SUS. A Saúde do Trabalhador também é citada em 
dez dispositivos da lei de concepção do Sistema Único de Saúde — SUS — Lei n. 8.080/90 e definida no art. 
6º dessa lei. Entretanto, há um hiato de tempo muito grande entre uma determinação legal (Constituição 
Federal de 1988) e a incorporação na estrutura do setor saúde. Somente em 2012 foi publicada a Política 
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, ou seja, 22 anos depois da Lei 8080/90 de criação do 
SUS.

Todavia, estamos diante de algo muito novo e todos os dias o número de infectados vem aumentando. 
Em todo o mundo, mais de um milhão de pessoas contraíram o coronavírus, milhares perderam a vida e 
em muitas regiões do país várias perderam e estão perdendo a vida pela precariedade da rede pública de 
saúde sucateada ao longo dos anos, que no caso do Rio de Janeiro ocorre nos três níveis de governos (fede-
ral, estadual e municipal).

Em relação aos trabalhadores e trabalhadoras, diretamente envolvidos com os cuidados aos usuários 
da saúde, pouco se discute sobre as condições e organização do trabalho, prevalecendo, até o momento, 
protocolos com recomendação de medidas individuais (higiene e uso de equipamentos de proteção), funda-
mentais, mas insuficientes para o controle geral da disseminação e da exposição ao vírus. Todas as medidas 
de proteção previstas no protocolo de manejo clínico do coronavírus, no Brasil, dizem respeito à biosse-
gurança, contudo, Saúde do Trabalhador é além de ter ou não ter Equipamentos de Proteção Individual.

Jackson Filho et al (2020), alerta que em estudos sobre a gripe influenza, observou-se a interferência 
de vários fatores na adesão às práticas de biossegurança, entre eles, sobrecarga de trabalho, precariedade 
das instalações e normas de convívio social. Na China, por exemplo, houve a criação de serviços on-line 
de acompanhamento da saúde mental e aconselhamento psicológico aos profissionais de saúde através de 
redes sociais ou aplicativos para smartphones, - como no Brasil, com a rede de psicólogos voluntários - e a 
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criação de um local para repouso dentro do hospital, evitando contaminação de familiares ou de outros no 
trajeto trabalho-casa. 

No Brasil, todavia, não podemos esquecer as imagens de profissionais de saúde deitados no chão em 
hospitais de campanha no Rio de Janeiro pela falta de dormitório e posteriormente com cartazes erguidos 
em manifestações nas portas dos hospitais pela falta de pagamento de seus salários. Considerando que, 
diante da insuficiência de infraestrutura, principalmente de leitos hospitalares, UTIs e equipamentos de 
respiração mecânica (respiradores) no SUS, utilizou-se a implementação dos hospitais de campanha, que 
trouxe consigo a necessidade imediata de contratação de pessoal através de vínculos precários, sem garan-
tias trabalhistas, representando o que vem sendo denominado de pejotização ou uberização da força de 
trabalho em saúde. 

Os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde constituem um grupo de risco para a Covid-19 por es-
tarem expostos diretamente aos infectados, o que faz com que recebam uma alta carga viral. Além disso, 
estão submetidos a enorme estresse ao atender esses usuários da saúde, muitos em situação grave, em con-
dições de trabalho, frequentemente, inadequadas.

Um dado a ser enfatizado refere-se ao número de profissionais de saúde infectados. De acordo com a 
OPAS (2020), cerca de 570 mil profissionais de saúde se infectaram e 2,5 mil morreram por COVID-19 nas 
Américas (dados de 02 de setembro). No Brasil, segundo o mais recente Boletim Epidemiológico Especial 
publicado pelo Ministério da Saúde (MS), foram confirmados 173.440 casos de síndrome gripal (SG) rela-
cionados à Covid-19 em profissionais da área da saúde em todo o território brasileiro. Os técnicos ou auxi-
liares de enfermagem (59.635) estão em primeiro lugar, com o maior registro de casos, seguidos pelos en-
fermeiros (25.718), médicos (19.037), agentes comunitários de saúde (8.030) e recepcionistas de unidades de 
saúde (7.642). Todavia, sabemos que esse número pode ser ainda maior levando em conta a subnotificação.

Esses números revelam a fragilidade do sistema de proteção à saúde e segurança a que todos os traba-
lhadores e trabalhadoras deveriam ter direito, conforme previsto na Constituição Federal de 1988.

Ressalta-se ainda que, a força de trabalho em saúde não é homogênea, porquanto apresenta diferença 
de gênero, raça e classe social, estruturantes do acesso aos diversos níveis e cursos de formação profissio-
nal, bem como das oportunidades de inserção no mercado de trabalho reproduzindo-se no cotidiano das 
relações de trabalho no âmbito dos serviços de saúde (TEIXEIRA et. Al., 2020).

Percebe-se o aumento de atendimentos de saúde mental e a necessidade de suporte aos profissionais 
de saúde que estão na denominada linha de frente. Muitos machucados fisicamente, pois as máscaras uti-
lizadas ferem o rosto, e, emocionalmente, levando em conta o sofrimento psíquico de perdas, a finitude, a 
sobrecarga de atendimentos. Há relatos de profissionais de saúde que passam mais de seis horas durante 
o plantão sem ingerir água e ir ao banheiro justamente para evitar retirar (desparamentar) todo o aparato 
de EPI, pois além de estressante a sua retirada, há a necessidade de descartar sempre ao retirar para evitar 
a contaminação.

Contudo, é importante ratificar que Saúde do Trabalhador (enquanto campo de conhecimento) é mais 
do que ter ou não ter EPI – Equipamento de Proteção Individual. Envolve organização do trabalho, relações 
de trabalho e processo de trabalho que não adoeça esse trabalhador e essa trabalhadora. Ora, se exaltamos 
o trabalho dos profissionais de saúde, mas consideramos perfeitamente normal que essas pessoas traba-
lhem 15 horas por dia e sem equipamento de proteção então como falar em saúde? Como falar em Saúde 
do Trabalhador?

O excesso de horas trabalhadas, a supressão do convívio familiar, a pressão emocional diante de tantos 
óbitos e adoecimentos graves, a falta de equipamentos básicos, o aumento do risco existente e as precárias 
condições de trabalho, descrevem o atual cenário de trabalhadoras e trabalhadores nessa pandemia. Todas 
as instituições públicas ou privadas têm obrigação de adotar medidas necessárias para a proteção à saúde 
dos trabalhadores e trabalhadoras e o Estado, enquanto empregador, também tem essa obrigação.

Somado a tudo isso, no Rio de Janeiro temos um contexto de terceirização de gestão das unidades 
de saúde através das Organizações Sociais (OSs) e a precarização da força de trabalho. O Sistema Único 
de Saúde vem sofrendo com anos de precariedade, negligência, sub-financiamento histórico, agravado 
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recentemente com a Emenda Constitucional 95 (EC95). Nos últimos anos, as Organizações Sociais, passa-
ram a assumir a gestão e execução de grande parte da rede pública de saúde do município do Rio de Janeiro 
para determinados serviços e programas como a Saúde da Família, Unidades de Pronto Atendimento e 
hospitais.

Os serviços públicos executados pelas Organizações Sociais têm sido ineficientes, provocado maio-
res gastos estatais, convertendo-se em alvo de irregularidades apontadas pelos órgãos de controle interno 
do Estado, sobretudo no que diz respeito ao desvio do erário. Evidencia-se que os hospitais geridos por 
OS gastam mais que os hospitais administrados diretamente pelo setor público e recebem mais recursos 
(CORREIA; SANTOS, 2015).

Para os trabalhadores e trabalhadoras as consequências são imediatas: sobrecarga de trabalho mediante 
a imposição de metas absurdas e assédio moral, trazendo prejuízos físicos e psíquicos para os trabalhado-
res; enfraquecimento da atividade sindical, visto que os trabalhadores se veem imersos numa gama variada 
de contratos de trabalho e estão suscetíveis à demissão a qualquer momento, o que, obviamente, tende a 
enfraquecer a disposição de luta em defesa de salários e melhores condições de trabalho. 

As condições do local de labor e o regime de trabalho adotado para o trabalhador e a trabalhadora são 
de cruciais relevância para o adoecimento. Concordamos com Maeno (2020) que, a Covid-19 é uma doença 
presumivelmente relacionada ao trabalho, quando acomete pessoas que saem de casa para trabalhar, pois 
estão compulsoriamente expostas ao contato inter-humano e ao contato com superfícies eventualmente 
contaminadas, a despeito do uso de máscaras ou de outros equipamentos de proteção individual, que não 
proporcionam proteção total.

Esse tema (Covi-19 relacionada ao trabalho) gerou um acalorado debate jurídico, político e científico, 
desde a publicação da MP 927, editada pelo presidente Bolsonaro em março, descaracterizando a Covid-19 
como doença ocupacional e a suspensão posterior do artigo 29 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) alguns 
meses depois, até a publicação, revogação e republicação da Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho 
(LDRT), culminando ainda com a exoneração da Coordenadora da área de Saúde do Trabalhador no 
Ministério da Saúde, pelo general que comanda a pasta da saúde.

No meio deste cenário, duas boas coisas aconteceram, de acordo com Bandini (2020), o Brasil passou 
a falar sobre a importância da LDRT e o Conselho Nacional de Saúde mostrou sua força. A publicação, 
revogação, republicação e ressuscitação da LDRT (Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho) foi assunto 
de destaque em jornais impressos, TV, rádio e mídias sociais e diversas dezenas de manifestações públicas 
foram divulgadas e o Conselho Nacional de Saúde (CNS) instância colegiada, deliberativa e permanente do 
SUS (Sistema Único de Saúde), deliberou e aprovou a Resolução nº 643 que adota a LDRT tal como publi-
cado pela Portaria nº 2.309. 

De uma forma geral, a Covid-19 e suas consequências para a classe trabalhadora são drásticas e não 
resta dúvida que com as contrarreformas das políticas públicas, aprovadas ao longo dos anos, essa situação 
agravou. Esse conjunto de questões leva a uma pergunta primordial: como a Saúde do Trabalhador, en-
quanto campo de estudo, intervenção e pesquisa, se relaciona com tudo isso?

Neste sentido, no próximo item pretendemos apresentar uma breve análise dos registros de atendimen-
tos em uma unidade de Saúde de Trabalhador buscando apreender os aspectos da organização e das con-
dições do trabalho que influenciaram nesses agravos e seus determinantes. Ressalta-se que o instrumento 
utilizado no atendimento de saúde se constituiu em entrevistas semiestruturadas com os trabalhadores e 
trabalhadoras no intuito de identificar os tipos de acidentes e agravos relacionados ao trabalho, vínculo de 
trabalho, perfil (idade, raça-etnia, gênero), aspectos da organização e das condições do trabalho. 
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BREVE ANÁLISE DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR NO CONTEXTO DA PANDEMIA

A Covid-19 impôs alguns desafios para os/as trabalhadores/trabalhadoras da linha de frente (termo de 
origem militar nomeado aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde à frente no combate do novo corona-
vírus), sendo estes, parodiando o termo cunhado pelas forças armadas, colocados nas trincheiras do SUS 
com pedras e estilingues.

O primeiro desafio constituiu na falta ou a insuficiência de insumos, desde equipamentos de proteção 
individual a testes, necessários à prevenção e ao controle que, no pico da pandemia, seguindo a lei da oferta 
e procura do grande capital se tornaram itens preciosos, disputado entre os países, como o caso dos EUA 
que proibiu a 3M, empresa estadunidense, de exportar seus produtos médicos para outros países e também 
o episódio da não conclusão de compras, pelo Brasil, de máscaras e luvas vindas da China após compra em 
massa dos Estados Unidos.

O segundo desafio é a incerteza e o desconhecido que impôs o isolamento social e a mudança de rotina 
nos locais de trabalho, separando alguns de seus pares, impedindo do convívio no cotidiano do trabalho, 
fragmentando ainda mais o trabalho e favorecendo o enfraquecimento das formas de organização coletiva.

O terceiro refere à carga de trabalho excessiva e a precarização do trabalho que já permeava o ambiente 
laboral da saúde, agravado no contexto da pandemia com a contratação emergencial, ampliando as estatís-
ticas de acidentes e agravos relacionados ao trabalho.

Os acidentes e os agravos relacionados ao trabalho não acontecem de forma homogênea da mesma for-
ma que a força de trabalho da saúde também não é, apresentando diferença de gênero, raça e classe social. 
Fazendo uma breve análise dos atendimentos em Saúde do Trabalhador realizados em uma instituição 
pública federal no período de março a novembro fica evidenciado que os trabalhadores terceirizados foram 
os mais afetados. 

Entre 16 de março até 01 de novembro de 2020 foram registrados 71 atendimentos referentes a aci-
dentes e agravos relacionados ao trabalho, sendo 32 acidentes de trabalho típicos (acidentes decorrentes 
da característica da atividade profissional desempenhada) e 39 agravos graves relacionados ao trabalho, 
confirmados como Covid-19.

Destes acidentes típicos 91% foram com terceirizados e 9% com servidores públicos e dentre aos agravos 
relacionados ao trabalho 51% foram com terceirizados e 49% com servidores públicos. Totalizando, por-
tanto, 69% acidentes e agravos relacionados ao trabalho com terceirizados e 31% com servidores públicos.

Estes dados expressam a realidade atual da terceirização no Brasil, que mesmo em uma instituição 
pública federal diferenciada de tantos postos de trabalho precarizados no país, reflete o quanto esse tipo de 
vínculo, somando-se a pandemia, aprofunda ainda mais as desigualdades no mercado de trabalho, sejam 
salariais, de ambientes de trabalho e reivindicação e melhores condições e relações de trabalho.

No que se refere aos acidentes típicos a maioria ocorre com terceirizados, por estes em maior parte, 
neste período, estarem trabalhando presencialmente. Os motivos são desde os tipos de postos de trabalho 
e a necessidade de funcionamento e execução de ações, desde a negociação com as chefias e empresas, que 
assim como em todo o país, no primeiro mês de pandemia foram mais flexíveis quanto ao afastamento, 
realocação de espaços de trabalho como home office e teletrabalho, regime de escalas e diversos reajustes 
na rotina, entretanto, com o passar dos meses exigiu-se o retorno às atividades presenciais. 

Outra observação é quanto ao número elevado de trabalhadores e trabalhadoras, independente dos 
vínculos, infectados pela covid-19, ultrapassando os números de acidentes típicos de trabalho. Cabe evi-
denciar que todos os/as trabalhadores e trabalhadoras que apresentaram quaisquer sintomas de síndro-
me gripal foram afastados dos ambientes de trabalho por 14 dias, conforme orientações do Ministério da 
Saúde, e realizaram testes RT-PCR (sigla em inglês para transcrição reversa seguida de reação em cadeia da 
polimerase) oferecidos pela instituição, independente de vínculo trabalhista. 
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Assim como ocorrem diferenciação no que diz respeito ao vinculo de trabalho somando a este, têm-se 
as questões de gênero. Dos 32 atendimentos em acidentes típicos de trabalho 62% foram homens e 38% 
mulheres. Quanto a doenças e agravos graves relacionados ao trabalho, confirmados como Covid-19, 63% 
foram homens e 37% mulheres. Totalizando 62% acidentes com homens e 38% com mulheres.

Os dados mostram maior incidência de homens vivenciando a situação de acidentes e adoecimentos, 
isso se justifica pela atuação presencial em setores de manutenção como portaria, jardinagem, eletricidade 
e refrigeração/climatização, limpeza, comunicação e internet, laboratórios entre outros, assim como nas 
obras de reforma do campus e na construção de unidade para atendimento de Covid-19. 

Esses setores são historicamente marcados pela força de trabalho masculina, segundo estudo do DIEESE 
(2020), 90% da força de trabalho na construção civil e áreas afins são formadas por homens e contrariando 
outros setores, no período de pandemia, obteve aumento real de 53% comparado há anos anteriores. Outro 
destaque a ser feito é quanto à forma de contratação presente nestes espaços, com curta duração, partici-
pação de pequenas e microempresas e marcado pela pejotização. Nas negociações registradas do setor no 
ano de 2020, grande parte abordava acordos com cláusulas referentes às MP 936, 927, 928 / 2020. Essas 
medidas já caducaram no senado, no entanto, durante meses direcionaram a organização do trabalho de 
terceirizados na instituição. 

Neste momento de crise sanitária e humanitária espera-se do Estado ação indispensável para organiza-
ção das relações de trabalho e mediar a precarização e exploração decorrente da crise, entretanto, o que as 
medidas provisórias aprovadas fizeram foi ofertar poder ao capital e desconsiderar a proteção necessária 
e esperada aos trabalhadores e trabalhadoras que foram e são essenciais a produção e reprodução social, 
expondo suas vidas ao risco de contaminação e adoecimento. Esperava-se que recebessem adicionais fi-
nanceiros e reconhecimento pelo sacrifício e exposição ao risco realizado dia após dia, no entanto, são 
utilizados como mercadoria e objetos pelo capital, retirando-lhes direitos essenciais. 

As desigualdades de gênero no mercado de trabalho não são novas e com a pandemia isso se intensifica 
ainda mais, o fato do número de mulheres estar em menor valor quanto aos acidentes e agravos em homens, 
não significa que as desigualdades estão reduzindo na instituição e sim que muitas destas mulheres estão 
realizando seu trabalho em modelo de home office, além da possível causa o desemprego, que neste perío-
do de pandemia teve aumento, e de acordo com PNAD Covid-19 (2020) a maior taxa são de mulheres que 
ficaram desempregadas no país no segundo trimestre deste ano.

Com relação ao home office, modalidade que muitas trabalhadoras da instituição estão realizando, 
as disparidades entre homens e mulheres são enormes porque para elas reserva-se o trabalho doméstico e 
cuidado com os filhos. Muitas relatam trabalhar de madrugada por “não darem conta de tudo em casa”. O 
confinamento e a dita nova normalidade intensificou e aumentou o trabalho direcionado as mulheres que 
antes já dedicavam mais horas a manutenção e cuidados domésticos do que os homens. Com o fechamento 
de escolas e creches as mulheres mães se viram com maior carga ainda, o que amplia as desigualdades de 
gênero no mundo do trabalho. O isolamento social tem “beneficiado” profissões que melhor se adaptam ao 
trabalho remoto, porém, muitas mulheres precisam cumprir prazos e metas nesta modalidade de trabalho 
e ainda realizar os afazeres domésticos, diferente dos homens que podem se dedicar exclusivamente a rea-
lização do trabalho remunerado. (RODRIGUES, 2020; RAMIREZ, 2020; FRAGA, 2020).

Outro tema ligado às questões de gênero e que influi sobre as condições de vida e trabalho da classe 
trabalhadora é a questão racial, geralmente, intrinsecamente ligada e associada às classes sociais, a escola-
ridade e a situação econômica.

Nos atendimentos realizados neste período de pandemia em relação a acidentes de trabalho e agravos 
(Covid-19) totalizaram-se 35% pessoas brancas e 65% pessoas negras, sendo acidentes de trabalho típicos 
25% brancos e 75% negros, e em doenças do trabalho 44% brancos e 56% negros. Esses números mostram o 
quanto a população negra vivencia situações de maior exposição a acidentes e doenças em seu ambiente de 
trabalho. Com a pandemia a população negra, ou seja, a massa de classe trabalhadora brasileira esteve ain-
da mais exposta a riscos e agravos a sua saúde por ocuparem posições no mercado de trabalho mais baixas, 
terem menor remuneração e estarem em ocupações com vínculos precários e informais. 
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O comando de fique em casa foi declarado, mas quem foram os trabalhadores e trabalhadoras que de 
fato conseguiram ficar em suas casas? E em que condições? No mais, muitos trabalhadores tiveram que 
escolher entre continuar saindo para trabalhar e se expondo ao risco ou perderem seus empregos e sua 
fonte de renda e subsistência. Os trabalhadores negros e menos escolarizados permaneceram trabalhando 
presencialmente, não pôde participar do “novo normal”, do trabalho remoto/home office. (PRATES; LIMA; 
SOUSA, 2020).

Essas situações evidenciam a necessidade da estruturação de um sistema real de proteção social, com 
cobertura ampla que não normalize a pobreza, as desigualdades de renda, os privilégios a poucos, as dife-
renciações entre homens e mulheres, entre negros e brancos, um sistema que proteja os trabalhadores e as 
trabalhadoras e possibilite a igualdade de condições de vida, de saúde, renda e trabalho.

O número abrangente dos casos de adoecimentos, óbitos e afastamentos do trabalho dos trabalhadores 
e trabalhadoras da saúde, decorrente do exercício das suas atividades laborais, é uma realidade que, não 
vinha recebendo a necessária atenção dos gestores da saúde, da mídia e da população. Apesar de há muito 
tempo ser abordado e discutido pelas entidades de classe, conselhos profissionais, pelo Ministério Público 
do Trabalho, pelo Judiciário Trabalhista, pelos estudiosos do mundo do trabalho, 

A Precarização das condições do trabalho afeta o trabalhador de modo oculto e silencioso. Diversos 
autores apontam que a terceirização é a principal forma de precarização do trabalho, como Braga (2014), 
Druck (2018), Alves (2000), Antunes (2015). 

A terceirização é um fenômeno velho e novo ao mesmo tempo, de acordo com Druck (2018), e a novi-
dade está no lugar central que ocupa no capitalismo flexível e no seu crescimento e generalização, consti-
tuindo uma verdadeira epidemia sem controle.

Essa realidade do trabalho se expandiu rapidamente antes da pandemia, e na atual conjuntura, encon-
trou a possibilidade de intensificação e potência. O capital aproveitou o momento atual para experimentar 
mecanismos novos de exploração do trabalho, desta forma, quem paga o preço da crise pandêmica é a 
classe trabalhadora, que sofre e padece seguindo o receituário do capital para a saída da crise que é mais 
flexibilização, informalidade, intermitência, terceirização, home office, teletrabalho, EAD, algoritmos co-
mandando as atividades humanas, em todos os setores e ramos em que for possível, servindo aos desígnios da 
autocracia do capital. (ANTUNES, 2020)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil registrou neste período milhares de óbitos e milhões de casos, tornando-se um dos países a 
sofrer o maior impacto. O adensamento nas favelas e periferias, bem como em áreas mais distantes das 
metrópoles tornou-se um fator de preocupação, com vista à propagação do novo coronavírus.

A Covid-19 aumentou o contraste das desigualdades socioeconômicas, trazendo mais uma vez a ne-
cessidade de discutir antigos problemas, como o acesso e a qualidade dos serviços de saúde, a falta de 
saneamento básico e o desemprego. Além dessas questões, a doença tornou-se mais um risco à saúde de 
trabalhadores e trabalhadoras, muitos/as dos quais se encontram divididos entre o medo da nova doença 
e o desemprego.

Corroboramos com os estudos de Antunes (2020) e Fontes (2020) de que a pandemia desnudou e apro-
fundou a precarização do trabalho já existente no Brasil em todas as suas dimensões com as altas taxas de 
desemprego, informalidade, baixos rendimentos; longas jornadas de trabalho, intensificação do trabalho, 
desrespeito às normas de saúde e segurança do trabalhador, assédio moral; altos índices de acidentes e ado-
ecimento; contrarreforma trabalhista que desobriga as empresas e o Estado com a proteção do trabalhador, 
dificultando o acesso à Justiça do Trabalho e retirando poder dos sindicatos.

Não compreendemos a máxima de “sairemos melhores com a pandemia”. Dentro do capitalismo não 
haverá mudanças profundas. No máximo, uma concepção Estado-mercado menos desumana, em que se 
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atribua ao primeiro deste binômio maiores ferramentas para a proteção dos mais vulneráveis, em situações 
de pandemia ou fora delas. Naturalmente algo que não virá de graça, mas como resposta para evitar um 
contramodelo que eventualmente ganhe força diante das sociedades (TOSTES, 2020).

Habitamos o mesmo planeta, mas temos condições absolutamente desiguais de vida e, portanto, de 
reação a pandemias. Quem não tem casa, não pode fazer isolamento físico. Quem não tem trabalho, não 
consegue se alimentar adequadamente, não tem saneamento básico e, portanto, não terá as condições para 
enfrentar o vírus e a doença. 

E o Brasil? O presidente Bolsonaro elegeu defendendo uma carteira de trabalho verde e amarela para 
quem quer trabalhar sem ter direitos e fala abertamente da extinção de todas as instituições ligadas à defesa 
dos trabalhadores – dos sindicatos às centrais sindicais, dos partidos de esquerda ao Ministério Público 
do Trabalho, do Ministério do Trabalho (extinto no início de seu governo) à Justiça do Trabalho, que du-
rante as eleições foi caracterizado pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão, como uma jabuticaba 
brasileira. 

De concreto, além da orientação marcadamente antitrabalhista do governo Bolsonaro somado a orien-
tação ultraneoliberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, são as altas taxas de desemprego, de subem-
prego e de informalidade, somadas a uma crise econômica sem precedentes e um projeto autoritário lidera-
do pela família Bolsonaro de destruição das principais instituições democráticas brasileiras construídas a 
partir da Constituição de 1988 (BRAGA, 2020). Neste cenário não resta dúvida que a organização política 
das trabalhadoras e trabalhadores corresponde uma das principais táticas de resistência. Esse é o desafio!

Compreendemos o momento histórico atual como um período de regressão nas lutas sociais, de postu-
ra defensiva das entidades sindicais e organizações de esquerda, mas também de resistências.

Não podemos esquecer os chamados Coletes Amarelos que enfrentaram a brutalidade da polícia fran-
cesa nas ruas de Paris; os manifestantes populares no Chile que foram cegados pela polícia chilena, mas 
tiveram uma belíssima vitória com o recente plebiscito; a população estadunidense que foram as ruas no 
movimento Vidas Negras Importam e a mobilização e organização coletiva dos entregadores por aplicativos 
no Brasil que no período de pandemia, convocaram Greve em 1° e 25 de julho, denominada nas mídias 
sociais como “Breque dos Apps”. 

Em relação à Saúde, os atos públicos também foram visíveis, sendo realizados nas portas dos hospitais. 
A agenda de luta em defesa da vida dos trabalhadores foi adicionada ao enfrentamento a medidas que não 
foram suspensas por governos, como a implantação de Organizações Sociais (OS) na gestão de equipamen-
tos públicos de saúde. Podemos citar como exemplo o ato realizado no mês de maio pela enfermagem onde 
em silêncio e segurando cruzes, protestaram na porta do Planalto em Brasília, entre outros atos nos estados, 
em defesa de melhores condições de trabalho e abertura de novos leitos de UTI com o lema Quarentena 
geral para não adoecer, renda mínima para sobreviver, leitos para todos não morre!

Vale lembrar que está em curso uma forte revolução feminista, contemplando por certo uma ampla 
disputa de perspectivas e concepções, mas que traz em seu ser a ideia central do fim de tantas opressões 
(ANTUNES, 2020).

Quando comparamos a atual onda de mobilizações com experiências anteriores de auto-organização 
da classe trabalhadora no país salta aos olhos que trabalhadores/as submetidos/as a tal nível informalidade 
e precarização da vida e do trabalho pudessem conseguir sequer tempo de pensar em se organizar coletiva-
mente. Contudo se deve pensar que em outros momentos históricos a classe trabalhadora também despro-
tegida e atuando em situação bastante adversa, conseguiu desenvolver formas de organização e luta. Além 
do que, a juventude trabalhadora precária tem estado presente atualmente em movimentos importantes 
pelo mundo todo, utilizando variados formatos para a canalização da conflitualidade social. (SANTANA; 
BRAGA, 2020).

Assim, a auto-organização popular talvez seja o principal elemento desse período tão trágico e tão des-
trutivo. Importante desenvolver ações articuladas territorialmente, entre movimentos populares, coletivos 
locais, organizações sindicais e a comunidade. Trata-se de interagir com as demandas dos trabalhadores 
e trabalhadoras no lugar onde vivem, onde estão os problemas de saúde, saneamento básico, habitação, 
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Educação, transporte, lazer, meio ambiente, violência etc. (CAMPOS, 2020), ou seja, os determinantes so-
ciais e econômicos que interferem no processo saúde doença. Lembrando a fala do saudoso pesquisador da 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) - Antônio Sérgio da Silva Arouca - durante a 8ª Conferência Nacional 
de Saúde, em 17 de março de 1986:

Ter Saúde, algumas pessoas falam como ausência do medo; é o direito ao trabalho, ao salário 
condigno; é o direito a ter água, à vestimenta, à educação, e até, a informação sobre como se pode 
dominar este mundo e transforma-lo. É ter direito a um meio ambiente que não seja agressivo; ter 
direito a um sistema político que respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização e de 
autodeterminação de um povo. É não estar todo o tempo submetido ao medo da violência, tanto 
daquela violência resultante da miséria, que é o roubo, o ataque, como da violência de um governo 
contra o seu próprio povo. 

Para finalizar, importante salientar que não somos heróis, anjos ou guerreiros. Somos trabalhadoras 
e trabalhadores e precisamos de respeito e direitos. Não podemos naturalizar precárias condições de tra-
balho. Se acharmos normal, estatísticas de atendimento evidenciar que acidentes de trabalho acometem a 
maior parte da classe trabalhadora, negra, feminina, precarizada. Se acharmos normal excesso de horas 
trabalhadas, o sofrimento psíquico no trabalho, o assédio moral, a falta de equipamentos básicos, ou seja, 
precárias condições de trabalho, como falar em defesa do projeto ético político, como falar em emancipa-
ção da classe trabalhadora?
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VÍRUS E VIRADORES: A CIRCULAÇÃO DOS INVISÍVEIS1 

Viviane Vidigal de Castro
Mestra e Doutoranda em Sociologia IFCH-UNICAMP 

(...) é evidente que o trabalhador, durante toda sua vida, não é senão força de trabalho, razão pela 
qual todo o seu tempo disponível é, por natureza e por direito, tempo de trabalho, que pertence, por-
tanto, à autovalorização do capital (...) Ele usurpa o tempo para o crescimento, o desenvolvimento 
e a manutenção saudável do corpo (...) Não é a manutenção normal da força de trabalho que deter-
mina os limites da jornada de trabalho, mas, ao contrário, o maior dispêndio diário possível da força 
de trabalho, não importando quão insalubre, compulsório e doloroso ele possa ser, é que determina 
os limites do período de repouso do trabalhador. O capital não se importa com a duração da vida 
da força de trabalho. O que lhe interessa é única e exclusivamente o máximo de força de trabalho 
que pode ser posta em movimento numa jornada de trabalho (MARX, 2013, pp. 337-338). 

Resumo: Este artigo tem como escopo analisar os impactos da pandemia da COVID-19 nas condições de trabalho dos entregadores 
via plataforma digital. Responsáveis pela circulação, eles desempenham um serviço essencial para a população brasileira, ao contri-
buírem para a implementação e a manutenção do isolamento social no contexto da pandemia. Pesquisas realizadas apontam para 
longos tempos de trabalho, associado à queda da remuneração desses trabalhadores. Relatos apontam uma diminuição nos bônus 
e prêmios oferecidos pelas empresas. O artigo, também, tem como objetivo problematizar a gamificação na pandemia. Em relação 
às medidas de proteção, os trabalhadores as vêm tomando e as custeando por conta própria, por exemplo, equipamentos de prote-
ção individual como as máscaras e o álcool em gel. Enquanto as medidas adotadas pelas empresas concentram-se na prestação de 
orientações e um script de como proceder com a entrega no contexto pandêmico. 

Palavras-chave: Plataforma, Trabalho, Pandemia, Gamificação, “Viração”. 

INTRODUÇÃO

Em uma quinta-feira - se é quinta-feira depois que o tempo parou - do portão de casa em Campinas -SP, 
avisto o vizinho da frente recebendo um delivery de pipoca gourmet. Aceno para ele e peço para conversar 
com o motoboy. Tom2 atravessa a rua até mim. Mantemos certa distância, seguindo as recomendações das 
normas de saúde. Conversamos através do portão. Fronteira visível entre nós. Há outra fronteira invisível: 
entre alguém que pode gozar do privilégio ao isolamento domiciliar e aquele que precisa trabalhar fora de 
casa. 

Enquanto o consumidor se mantém em isolamento em bairros de classe média de Campinas, eles estão 
por toda parte. Com mochilas térmicas nas costas, celular entre a mão e o guidão e pés no pedal, entrega-
dores de aplicativos cortam ruas semivazias como se a pandemia do novo coronavírus não existisse.

Mas ela existe e, no caso desse trabalho, pode-se até mesmo afirmar que contribui para o aprofunda-
mento da precariedade, afetando esses trabalhadores em seus direitos fundamentais. Dessa forma, este 

1 Este artigo é uma versão atualizada e aprofundada do ensaio “Delivery viral: entre a virtualidade do pedido e a concretude da 
entrega”, originalmente publicado no livro “Covid-19 e Sociedade: Ensaios sobre a experiência social da pandemia”. CASTRO, B 
(org). Editora IFCH, 2020. Aqui aprofundo a gamificação na pandemia e apresento a ideia de plataformização da viração. 

2 Nome fictício inspirado em um dos soldados do filme “1917”. Com as linhas telefônicas de campo cortadas, Tom Blake e 
Schofield são obrigados a entregar em mãos uma mensagem ao 2.º Batalhão do Regimento de Devonshire, cancelando o ataque 
planejado, que pode custar a vida de 1600 homens. Schofield e Blake atravessam a terra de ninguém e alcançam as trincheiras 
alemãs originais, agora abandonadas, que contém fios de armadilhas, disparadas por um rato.
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artigo tem como escopo uma breve análise dos impactos da pandemia nas condições de trabalho de entre-
gadores das principais plataformas digitais, como iFood3, UberEats4, Rappi5 e Loggi6.

As atividades de trabalho organizadas via plataformas digitais invisibiliza as condições de trabalho de 
entregadores. Eles não têm vínculos empregatícios e são despojados de grande parcela de direitos trabalhis-
tas e sociais. A pandemia deu visibilidade a essa precariedade. 

Ela também visibilizou a centralidade desse trabalho, que não se restringe apenas à entrega de comida, 
em maior evidência no atual contexto. São os motoboys e ciclistas que garantem a circulação no mundo 
das coisas reais, com burocracias reais, em um momento no qual as pessoas estão em circulação restrita. 
Em meio a pandemia meu avô morreu. Ontem, o Cartório de Registro de Pessoas ofereceu o serviço de um 
motoboy para trazer o papel timbrado, carimbado e rubricado: certidão de óbito. “-Senhora, por causa do 
Covid disponibilizamos esse serviço, para o cliente não se expor ao vírus”. Entre a virtualidade do pedido e a 
concretude da entrega está a centralidade e precariedade desse trabalho.

ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS TRABALHADORES 
E SUAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS

É possível compreender o trabalho plataformizado como um ecossistema envolvendo um conjunto de 
actantes, ou seja, atores humanos e não humanos, empresas, plataformas, usuários/consumidores, Estado, 
algoritmo, programas de rastreamento, banco de dados, entre outros dispositivos. De acordo com Nick 
Srnicek (2017) as plataformas “são infraestruturas digitais que possibilitam a interação entre dois ou mais 
grupos”. Relacionamos os agentes sociais em questão, com destaque à classe trabalhadora.

Três, das principais plataformas de entregas do Brasil – iFood, Rappi e Loggi – concentravam cerca de 
172 mil entregadores até 20197. Todas refutam ter vínculos empregatícios com os trabalhadores, argumen-
tam apenas fornecer a tecnologia do serviço de intermediação entre cliente, loja e entregadores. Contratam 
com a mensagem: “Você não trabalha para gente, você trabalha com a gente”8. Se valendo de táticas9, que 
logram fazer o entregador se identificar mais facilmente como autônomo, se distanciando da ideia de em-
pregado subordinado (CASTRO, Viviane Vidigal, 2020). 

Vender a ideia de independência e autonomia dos trabalhadores é uma estratégia para se distanciar das 
obrigações, riscos e encargos que teriam que assumir caso admitissem o que se vê na prática: que controlam 
toda a relação laboral criando uma relação de poder na qual os entregadores são o lado mais frágil. Negam, 
dessa forma, a necessidade histórica (econômica, social e fisiológica) de proteger o ser humano que, para 
sobreviver na sociedade do capital, precisa “vender” sua força de trabalho (MAIOR; SEVERO, 2017).

3 O iFood é uma empresa brasileira fundada em 2011, atuante no ramo de entrega de comida pela internet. 
4 Serviço de entrega de comida que é disponibilizado em algumas cidades selecionadas pela empresa Uber. Os usuários têm uma 

lista com uma série de restaurantes locais que fazem parte do programa, e a comida é entregue por um motorista tradicional da 
Uber ou por motoboys cadastrados na plataforma Uber apenas para essa específica função. 

5 A Rappi é uma startup de entrega sob demanda sediada na Colômbia e operando na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, 
Peru e Uruguai. 

6 Empresa brasileira que faz entregas expressas com uma rede de motociclistas.
7 Informação disponível em: https://outraspalavras.net/outrasmidias/assim-os-apps-de-entrega-lucram-com-o-covid-19/. 

Acesso em 25 de maio de 2020. 
8 No filme “Sorry we missed you”, de Ken Loach, o personagem Ricky (Kris Hitchen), é um trabalhador cansado de trabalhar para 

outros. Com a intenção de ganhar um dinheiro extra, quitar suas dívidas e comprar uma casa própria, tenta uma vaga de entre-
gador em uma empresa. Ao contratá-lo nos dizeres originais: “you don’t work for us, you work with us”. 

9 Essas táticas podem ser encontradas na pesquisa de: LEME, Ana Carolina Reis Paes. Da máquina à nuvem: caminhos para o 
acesso à justiça pela via de direitos dos motoristas da Uber. – 2018. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Minas 
Gerais, Faculdade de Direito. 

https://outraspalavras.net/outrasmidias/assim-os-apps-de-entrega-lucram-com-o-covid-19/
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A disputa acerca da qualificação jurídica desses trabalhadores10, de certo, é anterior à pandemia. A 
qualificação difundida em nosso ordenamento - trabalhador autônomo11, no entanto, tem seus efeitos apro-
fundados pela crise. Não há uma definição legal sobre o que seria o trabalhador autônomo, cabendo à dou-
trina trabalhista conceituá-lo. A relação de trabalho autônoma, conforme esclarece Cassar (2014, p. 276), 
“trata-se de relação onde o trabalhador exerce ofício ou profissão com habitualidade, por sua conta e risco 
próprio”. Segundo Vilhena autônomo é “o trabalhador que desenvolve sua atividade com organização pró-
pria, iniciativa e discricionariedade, além da escolha do lugar, do modo, do tempo e da forma de execução” 
(VILHENA, 2005, p. 532). 

Tem-se que a relação de trabalho é gênero, e a relação de empregado e de autônomo são espécies de 
relação de trabalho. É a relação de emprego e não a de trabalho, protegida pela CLT com todos seus di-
reitos: a)Registro em CTPS; b) Ao salário mínimo; c) Jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 
44 horas semanais; d) Seguro contra acidentes de trabalho; e) Irredutibilidade do salário; f) horas-extras 
– com no mínimo 50% de acréscimo sobre o valor da hora normal; g)Adicional noturno – equivalente 20% 
do valor da hora normal; h) Décimo terceiro salário; i) Repouso semanal remunerado, preferencialmente 
aos domingos; j) Férias, acrescidas de 1/3 constitucional; k) FGTS equivalente a 8% da remuneração do 
empregado e 40%, se demitido sem justa causa ,l) seguro- desemprego se involuntário, m) adicionais de 
insalubridade, periculosidade e penosidade, n) fornecimento de EPIs12. 

Sendo um trabalhador autônomo e sem todos esses direitos garantidos, a pandemia coloca em evidência 
três pontos que a seguir destacarei: 1) Segurança e saúde do trabalhador, 2) Remuneração, 3) Gamificação. 

Segurança e saúde do trabalhador

Na pré-pandemia, os trabalhadores relatavam medo de serem bloqueados automaticamente se demo-
rassem a retirar o pedido em um restaurante, de uma suspensão por rejeitar pedidos, de serem desliga-
dos da plataforma arbitrariamente e ficar sem trabalho. Um levantamento feito pela Rede de Estudos e 
Monitoramento da Reforma Trabalhista (Remir Trabalho)13 em quatro estados brasileiros, indicou que 
84,5% dos entrevistados relataram, agora, medo de serem contaminados trabalhando nestas condições. O 
que para os pesquisadores, entre outras coisas, evidencia um trabalho realizado sob um forte grau de tensão 
e de ansiedade14. Todavia, para ter uma renda, precisam deixar a sua saúde e segurança em segundo plano. 

A profissão de “motoboy” é classificada pela legislação como de risco15. Quando há vínculo empre-
gatício, a categoria tem direito a piso salarial, seguro de vida, equipamentos de proteção, pagamento da 

10 Há uma discussão acerca da natureza jurídica do vínculo entre os trabalhadores e empresas por intermédio de aplicativos. 
Para essas empresas, os trabalhadores são descritos como “autônomos”, não mantendo nenhum vínculo empregatício, as pla-
taformas se consideram “facilitadoras” no espaço online de trocas entre compradores e vendedores para suprir determinada 
demanda. Outra corrente sustenta que há uma relação de emprego. A relação de emprego necessita cumulativamente dos cinco 
elementos fático-jurídicos para se configurar “…prestação de serviço por pessoa física a outrem, com pessoalidade, não even-
tualidade, onerosidade e sob subordinação” (DELGADO, 2008, p.305). 

11 A despeito de existirem ações na Justiça do Trabalho, que concederam o vínculo empregatício. As Reclamações Trabalhistas de 
procedência de pedido, demonstram ser a minoria, conforme estudos.

12 Ressalvamos que as diversas relações de trabalho garantem alguns desses direitos acima. Todos cumulativamente, no entanto, 
somente o empregado possuí.

13 Relatório Parcial de Pesquisa. ABÍLIO, Ludmila. C.; ALMEIDA, Paula. F.; AMORIM, Henrique; CARDOSO, Ana. C. M.; FONSECA, 
Vanessa. P.; KALIL, Renan. B.; MACHADO, Sidnei. Condições de trabalho em empresas de plataforma digital: os entregadores por 
aplicativo durante a Covid-19. São Paulo: REMIR, 2020. 11 p. A pesquisa feita ouviu 252 pessoas de 26 cidades entre os dias 13 
e 20 de abril por meio de um questionário online.

14 Relatório Parcial de Pesquisa. Op. Cit.
15 A lei pode ser consultada em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12009.htm.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12009.htm
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depreciação da moto e adicional de periculosidade16. Na configuração trabalhista em questão, as empresas 
pagam apenas o seguro de vida – que vale para a COVID-1917.

O ordenamento jurídico brasileiro veda a acumulação dos adicionais de insalubridade e de periculo-
sidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos18, podendo o empregado escolher 
ou um, ou outro19. Os entregadores na pandemia, a despeito de trabalharem em condições insalubres e 
perigosas, por serem considerados autônomos, não recebem adicional salarial de insalubridade e nem de 
periculosidade. Portanto, aos que entregam, nem um, nem outro.

Tom utiliza equipamentos de proteção básicos que comprou na farmácia. Garante não tirar a máscara, 
usar álcool gel e manter os cuidados recomendados pelas organizações de saúde. Mas quem é responsável 
por sua proteção? Quem deveria propor e oferecer condições sanitárias de trabalho para ele? 

A pesquisa feita pela Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista (Remir Trabalho) 
ao questionar os entregadores sobre as medidas preventivas adotadas pelas empresas pesquisadas para a 
diminuição dos riscos de contágio pela COVID-19, 157 entrevistados (62,3%) afirmaram não ter recebido 
nenhum apoio da empresa para diminuir os riscos de contaminação e 95 (37,7%) disseram ter recebido 
insumos de proteção das empresas ou dicas de como realizar o seu trabalho de forma mais segura, em es-
pecial diminuindo o contato com os consumidores do serviço. 

Entre os métodos de prevenção disponibilizados pelas empresas, a opção mais citada pelos entregado-
res foi o recebimento de orientações sobre como realizar o seu trabalho com menor contato com os con-
sumidores dos serviços. A segunda opção com maior número de respostas foi a distribuição de álcool-gel, 
com 49 entregadores (19,4%) afirmando terem recebido este produto20.

Um dos protocolos sugeridos pelas empresas em tempos de pandemia do novo coronavírus gerou po-
lêmica: a chamada “Entrega sem contato”. Alexandre, entregador entrevistado pela reportagem do “O São 
Paulo”, explica essa modalidade de entrega: “A orientação é que você pegue a comida na bag, coloque a en-
trega no chão, na porta do cliente, e espere que ele chegue para depois você ir embora. Não tem cabimento, 
isso! Desde quando o chão é mais limpo que a gente?”21. 

Em relação às medidas preventivas tomadas por conta própria pelos entregadores para diminuir os 
riscos de contaminação pela COVID-19, 244 entrevistados (96,8%) afirmaram adotar alguma forma de 
medida preventiva22. O uso de álcool-gel durante o trabalho é a medida de prevenção mais utilizada pelos 
entregadores para evitar a contaminação (225 respostas - 89,2%), seguida pelo uso de máscaras (182 res-
postas - 72,2%), e pela entrega sem contato direto com os clientes (139 entrevistados - 55,1%). Apenas 10% 
dos entrevistados relataram utilizar apenas um dos métodos de prevenção. 54,6% dos entrevistados afir-
maram utilizar a combinação de dois (25,1%) ou três (29,1%) métodos preventivos, sendo as combinações 

16 CLT, art. 193. § 4o São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. (Incluído pela Lei nº 
12.997, de 2014)

17 A adesão do seguro de vida com cobertura de covid-19 abrange entregadores que tenham cadastro ativo na plataforma, com ida-
de mínima de 18 (dezoito) anos e a idade máxima de 75 (setenta e cinco) anos. Os entregadores devem ter realizado no mínimo, 
1 (uma) entrega entre 01/02/2020 e 31/03/2020 e terem seu cadastro liberado e validado na plataforma até 15/03/2020. A co-
bertura da morte por coronavírus chegará a R$ 20 mil. Informação disponível em: https://www.revistaapolice.com.br/2020/04/
entregadores-do-ifood-contam-com-cobertura-de-covid-19-no-seguro-de-vida/. Acesso em 05 de junho 2020.

18 O art. 193, § 2º, da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e de pe-
riculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos. O TST em IRR - Incidente de Recurso Repetitivo- 
fixou a impossibilidade de cumulação dos adicionais de periculosidade e de insalubridade, ainda que amparados em fatos 
geradores distintos e autônomos.

19 CLT, art. 193. § 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. (Incluído pela Lei 
nº 6.514, de 22.12.1977)

20 Relatório Parcial de Pesquisa. Op. Cit.
21 Informação disponível em: https://osaopaulo.org.br/noticias/brasil/pandemia-gera-impactos-aos-ciclistas-entregadores-de-

-aplicativo/. Acesso em 05 de junho de 2020.
22 Relatório Parcial de Pesquisa. Op. Cit

https://www.revistaapolice.com.br/2020/04/entregadores-do-ifood-contam-com-cobertura-de-covid-19-no-seguro-de-vida/
https://www.revistaapolice.com.br/2020/04/entregadores-do-ifood-contam-com-cobertura-de-covid-19-no-seguro-de-vida/
https://osaopaulo.org.br/noticias/brasil/pandemia-gera-impactos-aos-ciclistas-entregadores-de-aplicativo/
https://osaopaulo.org.br/noticias/brasil/pandemia-gera-impactos-aos-ciclistas-entregadores-de-aplicativo/
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mais comuns o uso de álcool-gel e máscaras (16,7%) e o uso de álcool-gel e máscaras em conjunto com as 
entregas sem contato com os solicitantes (10%)23.

E como atua o Estado? O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) cassou liminar que obri-
gava o aplicativo iFood ao pagamento de ao menos um salário mínimo para os entregadores que estivessem 
no grupo de risco ou tivessem suspeita de contaminação pelo novo coronavírus, entre outras medidas de 
proteção. A decisão24 foi proferida pela desembargadora Dóris Ribeiro Torres Prina.

Segundo a magistrada, não se desconhece as orientações da Organização Mundial de Saúde para o en-
frentamento da pandemia, entretanto, “a situação em análise é singular, vez que, em tese, não estamos dian-
te do empregador definido pelo artigo 2º da CLT. Os colaboradores do iFood podem ou não fazer uso da 
referida ferramenta, de acordo com seus interesses”. E continua: “Os entregadores, na verdade, são usuários 
da plataforma digital, nela se inscrevendo livremente. A hipótese é de atividade econômica compartilhada 
e sua análise exige considerar a evolução das relações comerciais e trabalhistas havidas no tempo, não se 
podendo ficar amarrado a modelos tradicionais, impondo-se garantir a segurança jurídica nas relações”.

A liminar havia sido concedida em face de ação civil pública impetrada pelo Ministério Público do 
Trabalho. Além de garantir assistência financeira aos entregadores em grupo de risco ou suspeita de con-
taminação, a liminar determinava que o aplicativo fornecesse álcool gel aos trabalhadores e providenciasse 
capacetes, uniformes e espaços para a higienização de veículos. A ação teve como base a Nota Técnica nº 1 
da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes Trabalhistas (Conafret), do MPT25. O documento traz 
medidas destinadas à proteção da saúde e da segurança de trabalhadores de aplicativos contra a Covid-19. 

Verificamos portanto, que os trabalhadores plataformizados não tem acesso às proteções jurídicas fun-
damentais que estão previstas na Constituição da República do Brasil (caput do art. 7º, incisos do art.5º e 
art. 6º, todos da CF/88), que independentemente da existência e/ou até mesmo do reconhecimento do vín-
culo de emprego, deveriam ser garantidos aos trabalhadores (ORSINI; LEME, 2020).

Remuneração

Na pesquisa realizada pela Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista (Remir 
Trabalho)26 os entregadores por aplicativos disseram que, apesar de terem trabalhado mais durante a pan-
demia, tiveram uma “redução significativa” da remuneração. A maioria dos entrevistados (60,3%) relatou 
uma queda na sua remuneração, comparando o período atual da pandemia do coronavírus com o momen-
to anterior. Ainda durante a pandemia, houve aumento em 100% dos que auferem menos do que R$260 
por semana e, por outro lado, redução para em torno de 25% os que auferem rendimento maior que R$ 
520,00 semanais. Antes da pandemia, 18,5% dos entrevistados declararam remuneração de até R$ 260,00 
por semana (aproximadamente, R$ 1.040,00 mensais). Durante a pandemia, a parcela de entregadores que 
têm remuneração inferior a R$ 260,00 semanais praticamente dobra, passando a compor 35,7% dos entre-
vistados27. Recebendo, portanto, uma remuneração inferior ao atual salário mínimo no valor de R$ 1.045.

Há de se considerar ainda, que houve uma ampliação da participação de trabalhadores no mercado de 
entrega com a ampliação do desemprego aprofundada pela crise do novo coronavírus28: o iFood, que opera 
em mais de 1 mil cidades em todo o Brasil, recebeu em março 175 mil inscrições de pessoas interessadas 
em atuar como entregadores da plataforma ante 85 mil em fevereiro, contou o vice-presidente financeiro 

23 ibidem
24 Para a decisão na íntegra: Processo: 1000396-28.2020.5.02.0082. 
25 Nota técnica disponível em: https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-conafret-corona-virus-01.pdf. 
26 Relatório Parcial de Pesquisa. Op. Cit.
27 Ibidem. 
28 No 1º Trimestre de 2020, a taxa de desemprego foi de 12,6% com encolhimento recorde de 5,2% de postos de trabalho formal 

(IBGE, 2020).

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-conafret-corona-virus-01.pdf
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e estratégico do iFood, Diego Barreto, em entrevista à Reuters29. Ou seja, além do aumento do número de 
trabalhadores disputando as demandas com aqueles que já se encontravam nesse trabalho, antes de pande-
mia, ainda houve o rebaixamento da sua força de trabalho. Alegam os pesquisadores que a combinação dos 
fatores intensifica o quadro da precariedade por rebaixamento da remuneração (ABILIO, L. C. et al., 2020).

Os trabalhadores recebem remuneração por cada entrega realizada. Trata-se do “salário” por unidade 
de obra. Nesta modalidade o parâmetro é a produção alcançada pelo trabalhador. Embora se trate de remu-
neração de valor variável que está estabelecida no art. 7.º, VII, da Constituição Federal de 1988: “garantia de 
salário nunca inferior ao mínimo para aqueles que percebem remuneração variável”, e de previsão celetista, 
Art. 78 – “Quando o salário for ajustado por empreitada, ou convencionado por tarefa ou peça, será garan-
tida ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior à do salário mínimo por dia normal da região, 
zona ou subzona”, o salário mínimo, para esses trabalhadores não corresponde à realidade. 

A remuneração desses entregadores reedita formas antigas de trabalho. Em “O Capital” pode-se encon-
trar pistas preciosas para entender tanto a dialética do trabalho, quanto a problematização do salário por 
peça: a remuneração do trabalhador depende não de sua jornada, mas de sua produção. No século XIX, 
Marx já assinalava a tendência a uma opacidade ainda maior da relação entre capital e trabalho quando 
mediada pela remuneração por peça.

A passagem da medida do salário por tempo de trabalho para o salário por peça materializa uma 
transferência do controle sobre o tempo e a produtividade do trabalho para o próprio trabalhador. Marx 
explica que ao remunerar não pelo tempo, mas pela quantidade produzida, se favorece um aumento tanto 
da extensão do tempo de trabalho como de sua intensidade: 

[...] Dado o salário por peça, é naturalmente do interesse pessoal do trabalhador aplicar sua força 
de trabalho o mais intensamente possível, o que facilita ao capitalista elevar o grau normal de 
intensidade. Do mesmo modo, é interesse pessoal do trabalhador prolongar a jornada de trabalho, 
pois com isso sobe seu salário diário ou semanal. (MARX, p. 141).

A variação na remuneração é então de inteira responsabilidade do trabalhador, quanto melhor seu 
desempenho e quanto mais trabalhar, maior é a remuneração. Tal desempenho envolve suas capacidades 
e a transferência do controle sobre a produção, ou seja, a colaboração do trabalhador com o aumento da 
produtividade. Essa inversão no controle é vista como liberdade para o trabalhador:

Com salário por tempo prevalece com poucas exceções salário igual para as mesmas funções, en-
quanto com salário por peça, ainda que o preço do tempo de trabalho seja medido por determinado 
quantum de produtos, o salário diário ou semanal, ao contrário, varia com a diferenciação individual 
dos trabalhadores, dos quais um fornece apenas o mínimo do produto num período dado, o outro 
a média e o terceiro mais do que a média. Quanto à receita real aparecem aqui, portanto, grandes 
diferenças conforme a habilidade, força, energia, persistência etc. dos trabalhadores individuais. 
(...) a maior liberdade que o salário por peça oferece à individualidade tende a desenvolver, por um 
lado, a individualidade, e com ela o sentimento de liberdade, a independência e autocontrole dos 
trabalhadores; por outro lado, a concorrência entre eles e de uns contra outros. (Marx, p. 142) 

O trabalhador por aplicativo sabe que recebe por entrega. Quando o pedido chega, no entanto, o entre-
gador só visualiza o quanto vai receber. Ele não sabe, por exemplo, qual foi o valor cobrado do cliente, que 
aparece apenas na nota de compra. Não sabe qual é a porcentagem de cada um: trabalhador, restaurante, 
aplicativo. Ele não sabe dizer exatamente qual é a sua média de rendimento por quantidade de entregas, por 
quilômetro rodado ou por horas trabalhadas. 

A taxa cobrada é calculada pelo próprio aplicativo. As empresas não fornecem a metodologia utili-
zada para a fixação dos valores do serviço, não apontado as variáveis utilizadas e o funcionamento de 

29 Informação disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/01/candidatos-a-entregador-do-ifood-mais-
-que-dobram-apos-coronavirus.htm. Acesso em 25 de maio de 2020.

https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/01/candidatos-a-entregador-do-ifood-mais-que-dobram-apos-coronavirus.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/01/candidatos-a-entregador-do-ifood-mais-que-dobram-apos-coronavirus.htm
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seu algoritmo. Entretanto, é incontroverso que este sistema é determinado unilateralmente pelas empresas 
(CASTRO, Viviane Vidigal, 2020).

O cálculo do lucro líquido da remuneração percebida pelos trabalhadores é realizado pelo desconto da 
taxa feita de forma automática. Ainda, são obrigados a descontar, da parcela sobre o preço que é depositado 
por elas em suas contas correntes, todos os gastos inerentes ao serviço de transporte, como combustível, 
manutenção, seguro, taxas, impostos sobre os veículos e licenciamentos, além dos gastos com sua auto-
manutenção, como alimentação, saúde e seguro de vida. O fato de os trabalhadores, na maioria das vezes, 
terem de custear as medidas de proteção acaba por reduzir ainda mais a sua remuneração (ABILIO, L. C. 
et al., 2020).

O iFood argumentou que houve um aumento na “solidariedade dos consumidores” em relação aos 
entregadores, com aumento no pagamento de gorjetas30. A plataforma aumentou os valores das gorjetas, 
pagas integralmente aos entregadores, de 1, 3 e 5 reais para 2, 5 e 10 reais. Houve um crescimento de 218% 
no pagamento de gorjetas em março comparado com fevereiro. Para a Rappi, houve um aumento de 50% 
no percentual de gorjetas pagas, principalmente nos finais de semana31. 

Poder-se-ia pensar que se o trabalho e a gorjeta aumentam, consequentemente aumenta a remuneração 
recebida pelo trabalhador. Mas não é isso o que as reportagens e a pesquisa acima citada demonstram. 
Nessa conta, incerta é a porcentagem atualmente retida pelas empresas e em quanto o valor auferido por 
elas aumentou. Essa é a equação do lucro na virulência. 

Como forma de complementar a queda na remuneração, Tom, o entregador com quem conversei para 
escrever este artigo, solicitou o auxílio emergencial do governo32, sem sucesso. A despeito de ter aprovado 
a lei que regulamenta o auxílio, o presidente Jair Bolsonaro vetou a garantia o pagamento do benefício a 
diversas categorias, entre elas, os motoristas de aplicativos33. 

Gamificação

Em protesto à queda da remuneração no contexto da pandemia, entregadores do município de São 
Paulo fizeram uma manifestação na avenida Paulista no dia 01 de julho de 2020. Uma da queixas mais 
ouvidas no protesto é que os bônus e prêmios que as empresas ofereciam para os entregadores deixaram de 
existir em um momento em que eles enfrentam um risco maior na realização do trabalho, em decorrência 
do novo coronavírus34. Quase 50% dos respondentes da pesquisa feita pela Remir apontaram uma queda no 
bônus concedido pelas empresas-plataforma de entrega35. Esses bônus eram resultado de desafios em forma 
de jogos (gamificação) que os entregadores deveriam cumprir para aumentar seus ganhos. 

30 A gorjeta constitui-se no valor pago pelos clientes, de maneira espontânea ou por sua inclusão na nota do serviço, e integra a 
remuneração conforme disposto no art. 457, caput, da CLT. Não possui natureza salarial, já que enquadrada pela norma como 
remuneração.

31 Informação disponível em: https://exame.com/negocios/coronavirus-leva-mais-entregadores-e-gorjetas-aos-apps-de-delivery/.
Acesso em 05 de junho de 2020.

32 O auxílio emergencial foi sancionado pelo presidente da república Jair Bolsonaro em 02/04/2020 e disponibilizado para solici-
tação por meio de site, aplicativo ou central telefônica. São beneficiários os trabalhadores/as autônomos/as, informais, MEIs e 
pessoas desempregadas, um benefício de 600 reais por trabalhador/a e 1200 reais para mães solo, previsto por três meses (abril, 
maio e junho).

33 Isso não significa que os trabalhadores dessas categorias não poderão receber o auxílio. Na prática, todos os trabalhadores, 
incluindo os que se enquadram nas categorias vetadas, podem conseguir o auxílio, desde que se enquadre nas seguintes con-
dições: ser maior de 18 anos; Ser trabalhador informal, ou autônomo, ou MEIs (microempreendedor individual), ou estar contri-
buindo de forma individual para a Previdência; Não estar empregado carteira assinada; Não estar recebendo seguro-desempre-
go; Não ser aposentado ou pensionista do INSS; Ter uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50); Ter 
uma renda familiar mensal total menor que três salários mínimos (R$ 3.135); Não ter tido rendimentos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2018; Ter CPF regular.

34 Informação disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/17/motoboys-de-sp-protes-
tam-contra-baixos-pagamentos-de-aplicativos-de-entrega.htm. Acesso em 25 de maio de 2020. 

35 Relatório Parcial de Pesquisa. Op. Cit.

https://exame.com/negocios/coronavirus-leva-mais-entregadores-e-gorjetas-aos-apps-de-delivery/.Acesso
https://exame.com/negocios/coronavirus-leva-mais-entregadores-e-gorjetas-aos-apps-de-delivery/.Acesso
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/17/motoboys-de-sp-protestam-contra-baixos-pagamentos-de-aplicativos-de-entrega.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/17/motoboys-de-sp-protestam-contra-baixos-pagamentos-de-aplicativos-de-entrega.htm
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O termo gamificação (do inglês gamification) originou-se na indústria de mídias digitais. Por ser uma 
nova área de estudo, a definição de gamificação ainda não é completamente consolidada, no entanto a mais 
aceita atualmente é definida por Deterding (2011): “Gamification é o uso de elementos de design de jogos 
em contextos que não são relacionados a jogos”. Segundo o autor, a palavra jogo (do inglês game) significa 
algo que é caracterizado por regras e possui uma competição para alcançar resultados específicos ou metas 
definidas por participantes humanos. Um jogo pode ser definido por um sistema no qual os jogadores par-
ticipam de um ambiente artificial, definido por regras e estratégias, que geram um resultado quantificável 
(SALEN, 2004).

As ferramentas tecnológicas permitem a articulação de uma nova modalidade de exploração, pela cap-
tura da subjetividade do trabalhador, na medida em que este se vê como se fizesse parte de um jogo de 
videogame, impulsionado, por imagens, sons, cores, frases, incentivos gráficos luminosos, brilhantes e 
coloridos, a continuar apertando o botão e aceitando as corridas, sem ter sequer o tempo de analisar o 
custo versus o benefício daquele trabalho (LEME, Ana Carolina, 2020). O “novo espírito do capitalismo” 
(BOLTANSKI , CHIAPELLO, 2005) incorpora o trabalho como atrativo e divertido, calcado na autonomia 
individual dos participantes. 

Este é um novo modelo de premiar o trabalhador que atinge uma meta imposta pela empresa e revela 
o mecanismo de gestão de incutir nos trabalhadores o desejo de trabalhar mais. Forçando a intensificação 
do trabalho e o aumento da produção (CASTRO, Viviane Vidigal, 2020). Kirkpatrick (2015) aponta que a 
transformação em jogo busca tornar as atividades mais atrativas e intensificar a produção. A percepção da 
atividade como jogo acaba por legitimar a sua precarização, dificultando um reconhecimento da atividade 
como forma de trabalho, conforme observado em Santos e Ferreira (2008, p. 92). Na verdade, a caracteri-
zação das atividades de trabalho em jogo, “não é o fim do trabalho, mas sim a sua intensificação, por uma 
distribuição mais eficiente” (SANTOS e FERREIRA, 2008).

Tendencialmente, trabalhadores estão se tornando administradores de seu próprio tempo. Trata-se, 
portanto, de uma espécie de internalização do controle da jornada de trabalho, que se efetiva nessa indis-
tinção entre tempo de trabalho e de não-trabalho, ou no caso desses entregadores, no “tornar todo tempo 
potencial tempo de trabalho” (ABÍLIO, 2011). Esse modelo de organização e gestão dessa atividade acaba 
por autorizar os trabalhadores a naturalizar o seu cotidiano de excesso de trabalho, o que contribui para a 
formulação de espécie de ethos da atividade: trabalhar como entregador, para a maioria deles é sinônimo de 
jornadas de trabalho estendidas. Nesse contexto, o uso da gamificação se alinha com a estratégia capitalista 
de incorporar o tempo de vida como atividade produtiva ao sistema, e vice-versa.

Relatos dos trabalhadores nos revelam, no entanto, a existência de táticas das empresas que impedem 
o recebimento do prêmio, apesar do esforço a mais empreendido. Os relatos dos trabalhadores nos grupos 
de Facebook nos mostram, por exemplo, que se o prêmio define a necessidade de realização de 50 corri-
das num determinado período de tempo, quando o trabalhador se aproxima da meta há uma redução do 
número de chamadas. Na gestão gamificada do trabalho, as tecnologias permitem que as plataformas não 
sejam responsabilizadas pelas decisões. O trabalhador culpa o algoritmo pelos acontecimentos, podendo 
compreendê-lo como neutro, a despeito de serem criados pelas empresas que determinam unilateralmente 
as regras do negócio (CASTRO, Viviane Vidigal, 2020). 

Entendo que os jogos diminuíram porque se no “antigo normal” era necessário estímulo para manter 
o trabalhador engajado, com a pandemia, o aumento de trabalhadores na plataforma e aumento de pedi-
dos pelo consumidor, as empresas não precisam se preocupar em estimular o trabalho. A lógica principal 
que captura a subjetividade desses trabalhadores é a da sobrevivência. Uma lógica perversa na qual en-
tram em jogo, com pesos diferenciados e não raro se contrapondo, a sobrevivência material imediata e a 
preservação da saúde.
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A PLATAFORMIZAÇÃO DA VIRAÇÃO

Nessa contraposição, se sobrepõe a sobrevivência material imediata. As contas a pagar, não pararam no 
tempo e não se isolaram. As dívidas, que aumentam, fazem com que o trabalhador não possa parar, condu-
zindo por longas jornadas. Circulou na internet, vídeo com a declaração de Paulo Lima “A gente, motoboy, 
tem se sentido os músicos do Titanic: está vendo o barco afundar e tem que continuar tocando a música”36. 

Entre os músicos do Titanic e os músicos entregadores: músicos que realizam diversos shows em vários 
lugares diferentes para sobreviver. Eles teriam sido a inspiração do termo GIG37, portanto, uma gíria em 
inglês que pode ser entendida como uma tarefa ou um trabalho pontual remunerado. A gíria que mais 
se enquadraria no Brasil seria o famoso “bico” (fazer um bico). E daí para GIG economy38 – definida por 
relações de trabalho que compreende, de um lado, trabalhadores temporários e sem vínculo empregatício 
e, de outro, empresas que contratam para serviços pontuais esses trabalhadores, à margem da legislação 
trabalhista. A Gig Economy ressurgiu com força com as plataformas digitais sob demanda. 

No entendimento da OIT, a gig economy refere-se a “arranjos de trabalho pouco estruturados, media-
dos por plataformas de internet” (OIT, 2018, p. 66). Formam, assim, mercados que conectam, através de 
plataformas, as demandas dos consumidores e fornecedores por meio de trabalhos de curta duração: os 
gigs, ou “bicos” (DONOVAN; BRADLEY; SHIMABUKURO, 2016). No entendimento de Jamie Woodcock: 

” é feita mediante classificação errônea, alegando que os trabalhadores na verdade seriam emprei-
teiros autônomos e independentes. Isso torna as empresas mais atraentes para os investidores 
potenciais, pois mantém que os trabalhadores fora dos livros da empresa e permite que a empresa 
transfira o risco da demanda para os trabalhadores, ao invés de arcar com esse risco. Não é inova-
dor, exceto no sentido de encontrar uma nova forma de lucrar com mão de obra e trabalho alheios. 
(WOODCOCK, 2019, p. 18).

Análise de Frank Pasquale (2016) é que os trabalhadores plataformizados, para conseguirem sobrevi-
ver, precisam estar prontos para aceitarem uma tarefa a qualquer momento. O atual “qualquer momento” 
é pandêmico. O trabalho para as plataformas ainda tem a invisibilidade como característica, conforme 
Miriam Cherry, Winifred Poster e Marion Crain, trabalho invisível envolve:

“as atividades que ocorrem no contexto de trabalho remunerado e que trabalhadores executam em 
resposta às demandas (tanto implícitas como explícitas) dos empregadores e que são essenciais 
para a geração de renda, obtenção ou manutenção do trabalho e promoção da carreira, ainda que 
sejam frequentemente negligenciadas, ignoradas e/ou desvalorizadas pelos empregadores, con-
sumidores, trabalhadores e, em última instância, pelo próprio sistema jurídico”39 

36 Vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=rMF3ruk6ivE&feature=emb_logo. 
37 Segundo Geoff Nunberg: a palavra não tinha nenhum glamour em particular até os anos 1950, quando os hipsters e os beats a 

adaptaram para significar qualquer trabalho que você fizesse para manter corpo e alma juntos enquanto sua vida real estivesse 
em outro lugar. O exemplo mais antigo desse uso da palavra que encontrei é de um artigo de 1952 de Jack Kerouac, falando 
sobre seu trabalho como freio a tempo parcial para a ferrovia do Pacífico Sul em San Jose. Para os descolados, chamar um 
trabalho de gig era uma maneira de dizer que não definia você. Um gig era um compromisso pelo qual você se sentia livre para 
abandonar assim que tivesse US $ 50 no seu bolso. (NUNBERG, 2016).

38 Informação disponível em: https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/26/will-we-get-by-gig-economy/. Acesso 
em: 20 de agosto de 2018.

39 Tradução de: “activities that occur within the context of paid employment that workers perform in response to requirements 
(either implicit or explicit) from employers and that are crucial for workers to generate income, to obtain or retain their jobs, and 
to further their careers, yet are often overlooked, ignored, and/or devalued by employers, consumers, workers, and ultimately the 
legal system itself”. CRAIN, Marion; POSTER, Winifred; CHERRY, Miriam. Introduction: conceptualizing invisible labor. In: CRAIN, 
Marion; POSTER, Winifred; CHERRY, Miriam. (Eds.). Invisible labor: hidden work in the contemporary world. Oakland, California: 
University of California Press, 2016, p. 6.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=rMF3ruk6ivE&feature=emb_logo
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/26/will-we-get-by-gig-economy/
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A manifestação do trabalho invisível ocorre conforme as peculiaridades de cada atividade. Nesse caso, 
manifesta-se no uso de termos que buscam dissociar as tarefas que as pessoas realizam por meio das plata-
formas da noção de trabalho. As empresas usam denominações, como “parceiro”, que esvaziam o conteúdo 
laboral das atividades. É um dos ardis empresariais que contribui com a apagamento da figura do trabalha-
dor. Antunes40 lembra que “floresce uma forma mascarada de trabalho assalariado que assume a aparên-
cia de um não-trabalho, que na concretude brasileira tem como exemplo os “empreendedores”, obliterado 
pelo ideário mistificador do “trabalho sem patrão”.

O empreendedorismo, sob o regime da “acumulação flexível”41, representa uma matriz ideológica que 
favorece o fortalecimento e aprofundamento dos valores baseados no mérito e no ganho individual, au-
mentando a informalidade, insegurança, desregulamentação, fragmentação, negação de direitos, e que está 
repercutindo e acentuando a precariedade da vida social.

Nesse sentido, as elaborações da pesquisadora Colbari (2007; 2015) nos fornecem elementos relevantes 
para entender o lugar que a retórica do empreendedorismo assume na dinâmica atual, nos desafiando a 
pensá-la como uma matriz ideológica integrada à nova fase do capitalismo mundial, na qual a figura do 
trabalhador formal celetista vai cedendo lugar para o empreendedor. Na interpretação de Colbari (2007), em 
um contexto que a autora chama de pós-fordista e flexível, o empreendedorismo se configura como uma es-
tratégia de combate à crise do assalariamento, a ação empreendedora entra como substituta da empregabili-
dade, criando um estímulo ao auto emprego, dessa forma “o ideal de uma sociedade do trabalho vai cedendo 
espaço para o ideal de uma sociedade moldada segundo o ethos do empreendedorismo” (COLBARI, 2007, p. 
100). Colbari (2007; 2015) defende o empreendedorismo como conjunto de valores que, ao atravessar a esfera 
do trabalho e da empresa, moldam as ações dos/das sujeitos/as sociais para além da dimensão econômica. 

Em um mercado de trabalho que é fundamentalmente heterogêneo e desigual, parece-nos relevante 
o questionamento: o que a defesa do empreendedorismo nos revela? Observa Viana (2011), “vivemos em 
uma época de misturas e ambiguidades, e o modelo econômico também as crias. Com isso, fica mais difícil 
interpretar os fenômenos. O próprio trabalhador já não sabe bem quem é” (VIANA, 2011, p. 29). Ao passo 
que 60% da população brasileira vive do “trabalho sem formas”42. Considera-se conveniente realizar uma 
pergunta de maior alcance: Esses “microempresários” e os trabalhadores clássicos realmente se encontram 
em realidades distintas?

Abilio (2017) entendeu, em um primeiro momento, esse trabalhador como um nano empreendedor, 
“que administra sua própria vida para sobreviver”. Vasta literatura produzida se refere ao crescimento do 
número de microempreendedores que não geram lucro, mas tão somente garantem a própria sobrevivência. 
Pochmann (2008) aponta em pesquisa realizada no ano de 2003, que 31% dos trabalhadores que inicia-
ram um empreendimento o fizeram pela impossibilidade de encontrar um novo emprego. Dessa forma, o 
empreendedorismo foi traduzido em alternativa ao desemprego. A pesquisa de Davis (2006), por sua vez, 
mostra que o empreendedorismo em condições precárias e instáveis se revela como constitutivo da sobre-
vivência. Defende a autora que empreendedorismo está imbricado com a desigualdade (DAVIS, 2006). O 
chamado empreendedorismo desses trabalhadores é caracterizado por Vasapollo (2005) de modo claro: 

As novas figuras do mercado de trabalho, os novos fenômenos do empreendedorismo, cada 
vez mais se configuram em formas ocultas de trabalho assalariado, subordinado, precarizado, 

40 Trabalho uberizado e capitalismo virótico: entrevista com Ricardo Antunes. Digilabour, 2020. Disponível em: https://digilabour.
com.br/2020/06/14/trabalho-uberizado-e-capitalismo-virotico-entrevista-com-ricardo-antunes/>. Acesso em: 20 de out. de 
2020.

41 Conceito de Harvey que caracteriza esse momento do capital mundial pelo “surgimento de setores de produção inteiramente 
novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas 
de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do desen-
volvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas” (HARVEY, 2006, p. 140)

42 Francisco de Oliveira cunhou o “trabalho sem-formas”: “[…] entre o desemprego aberto e o trabalho sem-formas transita 60% da 
força de trabalho brasileira […] É o mesmo mecanismo do trabalho abstrato molecular-digital que extrai valor ao operar sobre 
formas desorganizadas do trabalho.” (OLIVEIRA, 2007, p. 34-35).

https://digilabour.com.br/2020/06/14/trabalho-uberizado-e-capitalismo-virotico-entrevista-com-ricardo-antunes/
https://digilabour.com.br/2020/06/14/trabalho-uberizado-e-capitalismo-virotico-entrevista-com-ricardo-antunes/
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instável, trabalho ‘autônomo’ de última geração, que mascara a dura realidade da redução do ciclo 
produtivo. Na verdade, trata-se de uma nova marginalização social e não de um novo empresaria-
do. (VASAPOLLO, 2005) (grifos nossos)

Estaríamos diante do “novo proletariado de serviços na era digital” (ANTUNES, 2018, p. 263), em uma 
nova morfologia do trabalho. Ressalta Antunes (2009), em sua obra “Infoproletariado: a degradação real do 
trabalho virtual”, que apesar de o trabalho ser teleguiado virtualmente, a exploração é a mesma. Mudou-se 
o formato. Os cibertários43 seriam a continuidade do proletariado industrial. O autor faz advertências ao 
empreendedorismo: 

Nesse momento é que ganha corpo a ideia falaciosa, mistificadora, do empreendedor. É uma das 
poucas alternativas que o mundo do trabalho oferece frente à corrosão dos direitos e garantias 
sociais. É isso ou o desemprego completo. É por isso que o empreendedorismo é poderoso ideo-
logicamente, porque é isso ou nada. Ao mesmo tempo, a maioria expressiva dos empreendedores 
vive aos solavancos. (ANTUNES, 2019).

Poderíamos pensar os trabalhadores plataformizados, como nos convida Ludmila Abílio a um ato de 
“viração”, termo trazido à literatura acadêmica na década de 1990 pela professora Maria Filomena Gregori 
(2000) para ao analisar a trajetória de meninos de rua e suas formas de sobrevivência, além de encontrar-
mos na leitura de Vera Telles (2006), para definir a trajetória entre trabalho formal e informal, atividades 
lícitas e ilícitas, empregos, bicos, trabalhos sem forma trabalho que constituem a sobrevivência na periferia, 
e que também está presente em Robert Cabanes e Isabel Georges (2011). “A “viração” faz parte da história 
do país, mas se atualizou” (ABILIO, 2011,p.286). 

Abilio (2017) alega que ao nos defrontarmos com termo gig economy, pode se interpretar que agora a 
viração tem visibilidade social, porque ela ultrapassou as fronteiras dos países “periféricos”, porque chegou 
ao “centro”. Adverte que é difícil se desvencilhar da engrenagem de hierarquização, e das dualidades que 
organizam pensamentos dominantes e obscurecem uma série de relações que em realidade estão no cerne 
do desenvolvimento capitalista.

No trabalho plataformizado, do lado da empresa, a informação, a modernidade e o controle, do lado do 
trabalhador, a “viração”, a informalidade e a precariedade. Trabalho precário é livre, livre de direitos. E esses 
trabalhadores transitam “livremente”. Transitam entre atividades, transitam pelas cidades. Transitam com 
o objetivo de transitar 24 horas por dia 7 dias por semana. Transitam, acreditando ser transitório. Estão se 
virando permanentemente para a sobreviver. Essa é condição humana desses trabalhadores. E já percebemos 
que essa condição, um corpo humano não aguenta. O corpo então virou um atrapalho, um apêndice incômo-
do, que adoece, fica ansioso, deprimido, entra em pânico, entra em burnout. Da ausência de medidas e con-
trole, surge a nossa problemática, no sentido de que a não fruição, reiterada, do descanso semanal, intervalos, 
férias, acarreta danos à saúde. Nietzsche (1844-1900), ainda na sua época, já chamava a atenção para o fato de 
que a vida humana finda numa hiperatividade mortal se dela for expulso todo elemento contemplativo. Por 
falta de repouso e direitos trabalhistas, nossa civilização caminha para uma nova barbárie44.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: DO APAGAMENTO AO DESAPARECIMENTO

Ainda que sejam fenômenos mundiais – a pandemia e a plataformização do trabalho, sua imbricação 
precisa ser analisada contextualmente, isto é, a partir de elementos econômicos, históricos, institucionais e 
culturais, na singularidade “do que é o Brasil”. 

43 Expressão cunhada por Ursula Huws no livro A Formação do Cibertariado: Trabalho Virtual em um Mundo Real. Campinas: Ed. 
Da UNICAMP, 2018. 

44 Frase original: “Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie” (NIETZSCHE, 2018).
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Um ethos profissional que se desenvolve em um contexto neoliberal de sucateamento da Justiça do 
Trabalho, da corrosão, derrelição, e devastação cabal dos direitos trabalhistas, do eufemismo da flexibiliza-
ção das Leis e do incentivo do Estado ao empreendedorismo individual (CASTRO, Viviane Vidigal, 2020). 
E mais recentemente, do bolsonarismo. 

E na singularidade do que é Brasil: “- Pobre não pega isso não, chefe.”45. Esse pensamento, não se restrin-
ge ao motoboy, é difundido entre os trabalhadores que não podem/têm o direito de ficar doente. 

Já o sentimento de imunidade, é o pensamento do meu vizinho - que mora com seus pais septuagená-
rios -, lá do outro lado da rua, fronteira visível de outra invisível entre nós. Descreveria mais meu vizinho, 
que está vestindo verde e amarelo, recém retornado da manifestação à favor do presidente na Avenida da 
frente de nossas casas, mas Eliane Brum (2019) já o fez: “um tipo de brasileiro que se sentia acuado há bas-
tante tempo. E particularmente nos últimos anos. Uma gama de pessoas – especialmente homens brancos 
heterossexuais – que tiveram a trajetória confrontada por outros sujeitos sociais afirmando direitos e sonhos.” 

Enquanto converso com Tom, meu vizinho come sua pipoca gourmet, olhando-me meio desconfiado. 
O entregador de aplicativo é invisível aos seus olhos. O vírus também. Esses invisíveis -o vírus e o virador- 
circulam. Quem pode e quem deve desaparecer? 

Paulo Lima, motoboy cujo vídeo viralizou na internet, diz que sua música é dos Racionais Mc “O ser 
humano é descartável no Brasil como modess usado ou Bombril”. Nos lembra Mbembe (2020) que “o 
sistema capitalista é baseado na distribuição desigual da oportunidade de viver e morrer. Essa lógica do 
sacrifício sempre esteve no coração do neoliberalismo, que deveríamos chamar de necroliberalismo. Esse 
sistema sempre operou com a ideia de que alguém vale mais do que os outros. Quem não tem valor pode 
ser descartado.” 

No Estado suicidário, por Vladimir Safatle (2020) “séculos de necropolítica deram ao Estado brasileiro 
certas habilidades. Ele sabe que um dos segredos do jogo é fazer desaparecer os corpos. Você retira números 
de circulação, questiona dados, joga mortos por corona vírus em outra rubrica, abre covas em lugares invi-
síveis. Bolsonaro e seus amigos vindos dos porões da ditadura militar sabem como operar com essa lógica. 
Ou seja, a velha arte de gerir o desaparecimento que o Estado brasileiro sabe fazer tão bem.” 

Nas ruas esvaziadas nos tempos próximos, essa multidão não irá desaparecer: trabalhadores circulando 
em motos ou bicicletas munidos de mochilas com as palavras Rappi, iFood, Loggi ou Uber Eats. Já Tom, 
que tenta “salvar a si”, não sei. Na luta contra a precarização se revela importante a organização dos(as) 
trabalhadores(as). Pierre Dardot e Christian Laval pontuam que:

[…] a ação coletiva se tornou mais difícil, porque os indivíduos estão submetidos a um regime de 
concorrência em todos os níveis. As formas de gestão na empresa, o desemprego e a precarieda-
de, a dívida e avaliação, são poderosas alavancas de concorrência interindividual e definem novos 
modos de subjetivação. A polarização entre os que desistem e os que são bem-sucedidos mina a 
solidariedade e a cidadania.” (DARDOT; LAVAL, 2016 p.6)

Seria possível acrescentar às análises dos autores sobre a ausência de um espírito de coletividade na 
classe trabalhadora contemporânea o discurso da empregabilidade, que desloca o eixo da responsabilidade 
pela geração de oportunidades de trabalho da sociedade para o indivíduo, por intermédio da meritocracia. 
Um discurso de corte neoliberal, explicado por Byung-Chul Han da seguinte forma: “Não existe um opo-
nente, um inimigo, que oprime a liberdade diante do qual a resistência era possível. (...)Também a luta de 
classes se torna uma luta interna consigo mesmo: o que fracassa culpa a si mesmo e se envergonha. A pessoa 
questiona-se a si mesma, não a sociedade”46. 

45 Informação disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/24/sem-banheiro-e-alcool-gel-
-entregadores-de-app-ignoram-corona-por-sustento.htm>. Acesso em 25 de maio de 2020. 

46 HAN, Byung-Chul. Por que hoje a revolução não é possível? El País, 3 out. 2014. Disponível em: https://brasil.elpais.com/bra-
sil/2014/09/22/opinion/1411396771_691913.html. Acesso em: 24 jun. 2019.

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/24/sem-banheiro-e-alcool-gel-entregadores-de-app-ignoram-corona-por-sustento.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/24/sem-banheiro-e-alcool-gel-entregadores-de-app-ignoram-corona-por-sustento.htm
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/22/opinion/1411396771_691913.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/22/opinion/1411396771_691913.html
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Nesse sentido, no capitalismo de plataforma, dada a forma como esse trabalho é organizado, transfe-
rindo ao trabalhador a gestão e negociação dos direitos trabalhistas, cria-se a ilusão de que o sucesso nesse 
trabalho e a conquista desses direitos depende das habilidades de negociação de cada um e não da proteção 
estatal ou da luta classista.

 No entanto, “a crise move as peças no tabuleiro da consciência de classe” (HIRATA; KERGOAT,1994). 
No dia 01 de julho de 2020, milhares de entregadores de aplicativo participam da paralisação nacional em 
protesto por direitos trabalhistas, demandando maior garantia de segurança pela empresa e diminuição da 
taxa de corrida descontada. Em São Paulo, entregadores se reuniram em frente ao Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT), antes de seguirem para a Paulista. Imagens mostram que os trabalhadores conseguiram 
fechar uma das vias da rua durante a paralisação. As cenas transmitidas em telejornais, circulando em re-
des sociais, são de trabalhadores lutando por seus direitos. O “breque dos aplicativos”, como foi nomeado 
o movimento paredista, durante a pandemia, nos demonstra que está em formação uma nova morfologia 
da resistência. 
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Até o momento em que escrevemos este artigo, as consequências socioepidemiológicas do novo corona-
vírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19, já têm sido bastante desastrosas. Seguramente, a história 
guardará a pandemia, que teve o primeiro caso notificado na cidade de Wuhan (China) em 31 de dezembro 
de 2019, como uma das maiores crises civilizacionais dos últimos séculos. O Imperial College of London 
publicou documentos1 sobre o novo coronavírus e neste considerou a Covid-19 a ameaça mais séria à saúde 
pública causada por um vírus que causa infecções respiratórias desde a gripe espanhola disseminada em 
1918. Ainda nos primeiros meses da pandemia a instituição divulgou relatório com previsões de que, mes-
mo num cenário de adoção de estratégias de mitigação onde fosse possível evitar milhares de infecções, 
os sistemas de saúde em todos os países seriam rapidamente esmagados. O documento alertou ainda que 
os atrasos na implementação de estratégias para frear a transmissão conduziriam a piores resultados e a 
menos vidas salvas. 

Como uma crise de magnitude e extensão sem precedentes, ainda que países e governos tenham ado-
tados diversas medidas como isolamento social, fechamento de fronteiras, interrupção ou limitação de 
atividades comerciais e de serviços, em poucos meses a pandemia alcançou todos os continentes e em 11 
meses infectou mais de 46 milhões de pessoas em todo mundo ocasionando a morte de mais de 1.200,000 
pessoas, conforme dados2 da Organização Mundial de Saúde (OMS). Até a metade do ano de 2020, o conti-
nente americano já concentrava mais de 50% dos casos em nível global, onde os Estados Unidos e o Brasil 
se tornaram os países com maior concentração tanto no número de infectados como no de mortes, respec-
tivamente. Só no Brasil, conforme dados3 disponibilizados no site do Ministério da Saúde, até a data de 02 
de novembro de 2020, foram registrados 5.545,705 casos de Covid-19 e mais de 160.000 mil mortes. Não há 
dúvidas que esses dados explicitam um contexto catastrófico e sem precedentes na história do país. 

Se por um lado, o novo coronavírus demonstrou o seu alto potencial de transmissibilidade e letali-
dade, por outro, em nível continental, expôs o sucateamento dos sistemas de proteção social e de saúde. 

1 O documento encontra-se disponível no site: https://spiral.imperial.ac.uk:8443/handle/10044/1/77735 
2 Os dados em referência foram obtidos pelo site da Organização Mundial de Saúde (OMS), https://covid19.who.int/, em 08 de 

novembro de 2020.
3 Os dados em referência foram obtidos pelo site do governo federal, https://covid.saude.gov.br/, em 02 de novembro de 2020.

https://spiral.imperial.ac.uk:8443/handle/10044/1/77735
https://covid19.who.int/
https://covid.saude.gov.br/
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Em muitos países da América Latina, especificamente, a realidade brutal com que a pandemia se alastrou 
descortinou traços de miserabilidade bem como demonstrou a incapacidade dos poderes públicos contor-
narem de modo eficaz e em tempo hábil os efeitos desastrosos. 

Embora exista no Brasil uma política pública de Estado estruturante para a saúde, a exemplo do Sistema 
Único de Saúde (SUS), a ausência de uma política nacional coordenada para conter a difusão do vírus levou 
muitos estados da federação a colapsar seus sistemas de saúde num tempo bastante precoce. 

Segundo informações4 publicadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), desde o ano de 2018 o Brasil 
já era locus de propagação de antigas doenças que haviam retornado, tais como febre amarela, chagas, 
sarampo, malária, além de novos vírus que foram introduzidos recentemente no país, como os da zica e 
chikungunya. No entanto, nenhum deles causaram tantos impactos no sistema de saúde, na economia e nas 
condições de vida da população quanto aos efeitos do novo coronavírus. 

Como a pandemia afetou o sistema de relação de produção e de troca em todo o mundo, característica 
da economia mundial, o impacto na produção capitalista se tornou inevitável. De acordo com projeções da 
Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal)5, a economia mundial experimentaria sua 
maior retração desde a Segunda Guerra Mundial e o Produto Interno Bruto (PIB) per capita diminuiria em 
90% dos países, em um processo síncrono sem precedentes. Estimativas6 preliminares do Banco Mundial 
indicaram uma queda média para a região da América Latina e Caribe da ordem de -7,2% do Produto 
Interno Bruto para o ano de 2020, a mais elevada nos últimos 70 anos. No mesmo sentido de análise, a 
Cepal7 fez previsões que a pandemia da Covid-19 provocaria, no ano de 2020, a maior crise econômica na 
América Latina e o Caribe em toda sua história desde que se iniciaram os registros estatísticos no início do 
século XX. 

Como traços característicos do capitalismo em crise, os desdobramentos da pandemia recaem de modo 
avassalador sobre as condições de vida dos grupos sociais mais vulneráveis, pois, além de seus efeitos dele-
térios, a crise econômica e social, imanente as perdas de rentabilidade do capital, somada ao distanciamento 
do Estado em relação as necessidades desses grupos, potencializa ainda mais as condições de miserabilida-
de e de pobreza. Soma-se a isso, a ampliação dilacerante da taxa de desemprego no país, que de acordo com 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Covid-19), alcançou a marca de 14,4%.

No Brasil, especificamente, quando o Estado interveio na economia, por meio de ações que envolveu o 
governo diretamente, foi para salvaguardar instituições8 financeiras e empresariais num primeiro plano e 
num segundo setores da população mais vulneráveis economicamente, através de um plano emergencial 
com valores poucos expressivos para que estes pudessem ascender ao consumo de bens e de serviços ainda 
disponíveis no mercado. 

Em meio ao contexto pandêmico, o Estado capitalista vai se reafirmando como uma relação social, um 
campo de conflitos de interesses onde as diferentes frações da elite econômica e política se defrontam, mas 
também se reconciliam com certas vontades e demandas das classes subalternas. Essas contradições do 
Estado capitalista, se instituem por sua necessidade de imprimir legitimidade enquanto ente social que re-
presenta interesses de toda a sociedade. Dessa forma, o Estado capitalista se apresenta como representativo 
do “interesse geral”, ente neutro, representante de todos os interesses da sociedade, ocultando, desse modo, 
o seu caráter de classe. 

O que se evidencia é que o legado das décadas de austeridade em favor dos interesses do mercado tem 
potencializado ainda mais as consequências da crise epidemiológica na medida em que o ajuste fiscal e as 
reformas do Estado implementadas desde os anos 1990 produziram consequências diretas sobre a pobreza 

4 Ver Mathias et al (2018).
5 Ver Informe Especial COVID-19 n. 5.
6 Informações no site: https://www.worldbank.org/pt/publication/global-economic-prospects
7 Ver Informe Especial COVID-19 n. 2. 
8 O Banco Central autorizou a injeção de mais de R$1,2 trilhão em liquidez no sistema financeiro para que os bancos pudessem 

ampliar a capacidade de atendimento de suas demandas. O montante equivale a 16,7 % do Produto Interno Bruto (PIB). Os dados 
mais detalhados constam no Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central do Brasil divulgado no mês de abril de 2020.

https://www.worldbank.org/pt/publication/global-economic-prospects
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e a desigualdade social no país. Historicamente, as soluções para as saídas das crises econômicas definidas 
pelas áreas econômicas do país sempre apontaram para a retração das políticas sociais, inclusive com redu-
ção de investimentos para a área da saúde. 

Como consequência das reformas de Estado anteriormente implementadas, governos e instituições fo-
ram surpreendidos com a falta de estrutura e de profissionais tecnicamente preparados para o enfrenta-
mento da crise na escala em que a pandemia se alastrou. As reformas neoliberais delineadas nas últimas 
décadas deixaram os países desestruturados e mal preparados para enfrentar contextos complexos como o 
que se materializa na pandemia da Covid-19.  

As medidas de austeridade adotadas no Brasil nos últimos anos, em nome do ajuste fiscal e pelo inte-
resse do mercado, tornaram ainda mais difíceis as possibilidades do Estado enfrentar a crise e assegurar de 
modo efetivo assistência às populações mais vulneráveis e, assim, criar condições para se salvar mais vidas. 

Os traços mais perversos da crise também se revelam nas condições de vida das famílias de milhares 
de trabalhadores e trabalhadoras que recebem baixos salários, nos grupos que residem nas periferias, bem 
como nas vidas dos desempregados e desempregadas que já ocupam um amplo espectro da realidade social. 
A agressividade da pandemia e o distanciamento do Estado em relação ao atendimento das necessidades 
mais básicas da população ampliaram os cenários de barbárie e de miserabilidade. Tudo isto compõem 
condições para que a pandemia, a pobreza e o caos preenchessem o cotidiano da vida dos mais pobres. 
Não é alarde considerar que as consequências socioepidemiológicas podem colocar o Brasil num patamar 
de crise social, econômica e política generalizada e sem precedentes. Do ponto de vista econômico, não 
há como mensurar os futuros desdobramentos da crise para a dinâmica global da acumulação capitalista 
e seus efeitos na periferia do capital. No entanto, o que se constata é que a dinâmica capitalista continua 
operando enquanto os impactos da pandemia vem circunstanciando novas formas de sociabilidade e de 
sofrimento humano.

É nesse contexto complexo, multifacetado e carregado de contradições que alguns seguimentos do 
mundo do trabalho, emergidos das transformações do capitalismo global, vêm desempenhando suas ativi-
dades laborais e ao mesmo tempo sofrendo as ofensivas do capital. Como bem argumenta Antunes (2018), 
“em pleno século XXI, mais do que nunca, bilhões de homens e mulheres dependem de forma exclusiva do 
trabalho para sobreviver e encontram, cada vez mais, situações instáveis, precárias, ou vivenciam direta-
mente o flagelo do desemprego”, fenômeno que vem cada vez mais se delineando.

As possibilidades do trabalho no contexto da era digital sob suas múltiplas formas e denominações, 
como quer que estas sejam denominadas - trabalho digital, trabalho automatizado, teletrabalho - desenca-
dearam mitos eurocêntricos ancorados na fantasia de que a revolução tecnológica acabaria com o trabalho 
precário e degradante, na medida em que esta abriria as portas para o mundo do trabalho humanizado. Em 
outra perspectiva, a revolução tecnológica proporcionaria mais tempo livre e liberdade. 

Paradoxalmente, em pleno século XXI, momento em que o padrão científico e tecnológico tem alcança-
do os mais elevados patamares de desenvolvimento, presencia-se globalmente a degradação do trabalho nos 
mais diversos ramos da produção capitalista. Tal degradação está presente desde o trabalho realizado na 
extração de minérios para a produção de dispositivos eletrônicos; no interior da planta produtiva do setor 
industrial; e também na logística operacional de grandes empresas do ramo de Tecnologia da Informação 
(TI) que incorporam as mais variadas formas de trabalho, tal como o realizado por trabalhadores e traba-
lhadoras de aplicativos das empresas plataformas nos grandes centros urbanos. 

NOVAS MORFOLOGIAS DO MUNDO DO TRABALHO NA ERA DIGITAL

A abordagem analítica sobre as novas morfologias do mundo trabalho na era digital presente neste ar-
tigo volta-se para campos de trabalhos relacionados as empresas que se estruturam a partir das Tecnologias 
da Informação, estas que, em termos tecnológicos, sustentam a Economia Informacional do capitalismo 
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global. São modalidades que vêm tornando o trabalho humano, em função da crescente utilização da mão 
de obra muito precária e mal remunerada, incluindo flexibilização e informalidade, lócus de sujeição, so-
frimento, adoecimento, precarização e desumanização. Por outro lado, elas refletem as condições de vidas, 
os sofrimentos, mas também as lutas, as resistências, as esperanças e as perspectivas.

Tal como concebeu Marx (2011), o trabalho é, antes de tudo, um processo que participa o homem e 
a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu in-
tercâmbio material com a natureza. Esse trabalho, necessário a existência humana, imprime forma útil à 
vida humana ao mesmo tempo em que modifica a natureza humana. Mas, na sociedade capitalista, o ser 
humano, enquanto ser social, em sua maioria, é convertido e reduzido a trabalhador, cuja função vital é 
gerar mais valor para o capital. Nesse processo contraditório, o potencial criativo do trabalho humano dar 
lugar a alienação. Essa condição, imanente ao capitalismo, opera em quaisquer condições e situações: não 
distingue sexo, gênero, grupo social, etnia, região ou nacionalidade. Analogamente, quanto mais se expan-
de o capitalismo mais se diversificam as suas formas de exploração. 

Como nuance do capitalismo global, a degradação do trabalho vem se materializando cada vez mais 
em novas modalidades de trabalho que impregnam o contexto da chamada “era digital”, tais como os 
trabalhadores de aplicativos móveis, os de call center, os de telemarketing e de tantas outras categorias do 
teletrabalho que vivenciam a precarização da terceirização, da informalidade e da flexibilidade. 

Há em curso na sociedade um intenso processo de transformação no mundo do trabalho, com des-
taque para novas modalidades de trabalho do contexto da chamada “era digital”, sobretudo, campos de 
trabalho relacionados a Tecnologia da Informação que se situam no âmbito da Economia Informacional do 
capitalismo global. A revolução no campo das Tecnologias da Informação se insere em praticamente todas 
as esferas da atividade humana da sociedade atual. Esse novo paradigma tecnológico, conforme Castells 
(2010), veio a ser constituído inicialmente nos Estados Unidos da América nos anos 1970 por um seguimen-
to específico da sociedade americana em interação com a economia global e a geopolítica mundial. 

As transformações técnicas e científicas do mundo do trabalho não são processos específicos do século 
XXI, como parte do desenvolvimento do capitalismo, elas acompanham a história da classe trabalhadora 
desde a segunda metade do século XVIII quando ocorreu o incremento das máquinas a vapor e das máqui-
nas de processar algodão. Tais invenções, conforme escreveu Engels em “A situação da classe trabalhadora 
na Inglaterra”, desencadearam uma Revolução Industrial que, simultaneamente, transformou a sociedade 
burguesa e todo o seu conjunto. E foi desse processo que surgiram os primeiros proletários industriais e, 
em consequência da necessidade de produção ou extração de materiais para a indústria, os operários das 
minas de carvão e de metais. 

Quando faz-se menção a expressão “novas modalidades de trabalho” do contexto da chamada “era digi-
tal”, a referência é a um processo tecnicamente específico, embora não distinto do modo de produção capita-
lista, mas de modalidades herdeiras do desenvolvimento tecnológico que têm a sua gênese a partir da imple-
mentação pelos grupos industriais das oportunidades proporcionadas pelas novas tecnologias informacionais 
aplicadas a produção industrial e às atividades relacionadas ao gerenciamento e as finanças do capital. 

As mudanças no mundo do trabalho elencadas neste artigo são decorrentes do contexto da reestrutura-
ção produtiva, em curso desde a década de 1970, e que, desde então, produzem uma nova morfologia social 
no mundo do trabalho que se caracteriza, sobretudo, conforme assinala Antunes (2018), pela precarização 
das condições e formas diversas de trabalho. Tais mutações que vem se desenvolvendo em nível global são 
partes da dinâmica do capital que tende a se reorganizar constantemente com vistas a ampliar os seus pa-
tamares de acumulação.

Nos primeiros anos da década de 1970 o paradigma taylorista/fordista começou a dar os seus primei-
ros sinais de esgotamentos ocasionados por um quadro crítico no padrão de acumulação capitalista, após 
um longo período de crescimento sob o apogeu do fordismo e do Estado de Bem-Estar Social. A crise, de 
caráter estrutural do capitalismo, abriu caminhos para um longo processo de reestruturação produtiva 
que afetou de modo impactante as relações sociais de produção e o mundo do trabalho da sociedade no 
centro dinâmico do capital, com destaque para os Estados Unidos da América, Europa Central e Japão. 
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Tal processo se ergue junto a chamada III Revolução Industrial, que, em certo sentido, impulsiona a re-
volução tecnológica nos campos da microeletrônica, das redes telemáticas e informacionais. Distinta da 
Primeira Revolução Industrial que operou na lógica da transferência das operações manuais para as opera-
ções mediadas por máquinas, esta revolução se diferencia por incorporar em sua gênese a transferência de 
funções intelectuais para o processo automatizado realizado pelas máquinas. É a época em que o processo 
produtivo automatiza-se e instaura um novo padrão de produção, cujo movimento busca superar as tec-
nologias estruturantes da base tayloristas/fordista pela acumulação flexível de produção. Nesse processo, 
por motivações endógenas e exógenas, o desenvolvimento do capitalismo global toma um novo impulso 
com fundamento na tecnologia, na renovação e na criação de novos produtos, na remodelação da divisão 
internacional do trabalho e na expansão de tecnologias no mercado mundial. 

As transformações advindas da década de 1970, nas relações entre ciência, tecnologia e a atividade in-
dustrial, fizeram da tecnologia um fator de competitividade, muitas vezes decisivo, com características que 
afetam praticamente todo o sistema industrial (CHESNAIS, 1996). 

Não há dúvidas que os avanços mais substanciais no desenvolvimento das tecnologias da comunicação 
e da informação e também na diversidade de formas de transportes e nos sistemas de telecomunicações, de-
rivados da tecnologização da sociedade capitalista, tornaram possíveis em termos operacionais a automati-
zação de atividades cotidianas e a flexibilização dos métodos de produção, condições que potencializaram 
materialmente e tecnicamente ainda mais as condições essenciais para a ampliação do capital. 

A revolução tecnológica atual, cujos processos se concentram nas chamadas Tecnologias da Informação, 
vem remodelando a sua influência na base material da sociedade em ritmo cada vez mais acelerado. No 
curso desse processo, a reestruturação produtiva também abriu caminhos para o capitalismo informacio-
nal que se ergue como um ascendente modelo dentro do sistema econômico capitalista. Em detrimento 
das formas de proteção social, dos interesses públicos e coletivos, a reestruturação produtiva, imanente as 
mudanças do capitalismo global, inicia sustentando-se na inovação tenológica e na transformação organi-
zacional do mundo do trabalho. 

A dinâmica do capital e as transformações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas do século XX 
ajudaram a criar um certo romantismo acerca do mundo do trabalho. Para muitos, uma nova era se ini-
ciava com as mudanças no padrão tecnológico e suas repercussões positivas no mundo do trabalho. Dessa 
forma, com o advento da informatização e da telemática como parte estruturante do processo produtivo, se 
abririam as possibilidades para o alívio do trabalho degradante. 

Sob essas novas circunstâncias, a exploração intensificada do labor adentra a planta da engenharia 
produtiva da indústria automatizada de diversos seguimentos industriais e do amplo setor de serviços, 
que afeta, substancialmente, trabalhadores e trabalhadoras que vendem a força de trabalho para empresas 
que se estruturam a partir das Tecnologias da Informação. Tal processo vem tornando o trabalho humano 
locus de sujeição, sofrimento, adoecimento, precarização e desumanização. Como consequência, o capi-
talismo de base informacional da era digital produz uma diversidade de modalidades de trabalho cuja 
instabilidade, insegurança, precarização, diminuição do processo de produção coletiva, combinados ao 
movimento de perda sistemática de direitos trabalhistas constituem características essenciais. Por outro 
lado, as mudanças no mundo do trabalho têm ensejados consequências que afetam drasticamente as con-
dições econômicas, a saúde a formação e a qualificação educacional dos trabalhadores. 

A UBERIZAÇÃO NO BRASIL COMO ASPECTO FENOMÊNICO DO CAPITAL 

O processo de uberização da força de trabalho, fenômeno que vem se expandindo globalmente, repre-
senta uma tendência em andamento das relações sociais de produção em diferentes ramos econômicos. 
Trata-se de um novo estágio da exploração do trabalho que segue o movimento de estudos sobre o controle 
e a adaptação da força de trabalho às necessidades do capital. A uberização é um processo que integra a 
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reorganização estrutural do capital, onde se institui novas formas de controle, gerenciamento e exploração 
ampliada da força de trabalho. Embora a uberização tenha se constituído como uma referência a implemen-
tação da força de trabalho pela empresa Uber, tal fenômeno não se restringe a esta empresa, tampouco se 
inicia com ela enquanto fenômeno social. De modo genérico, é um fenômeno global constituído por moda-
lidades de trabalho altamente precarizadas que flexibilizam as condições de trabalho em atendimento às ne-
cessidades das organizações capitalistas. Incorpora o chamado trabalho intermitente, uma variação herdeira 
do “contrato de zero hora” (zero-hour conttract), forma de contrato de trabalho inicialmente experimentada 
no Reino Unido nos anos 1980, expandida globalmente a partir dos anos 2000, onde os empregados perma-
necem disponíveis para trabalhar, mas as horas de trabalho não são claramente especificadas num termo de 
contrato trabalhista. Nessa modalidade de contrato se exige que os trabalhadores e trabalhadoras estejam 
disponíveis por um certo número de horas por dia, semana ou quando necessário ambos. Grosso modo, o 
tempo em que se está disponível, esperando a chamada, não é remunerado. Portanto, não se ganha. 

É no contexto da economia informacional da era digital que a uberização ganha materialidade concreta 
enquanto dimensão sociotécnica da lógica atual do capital. A expressão mais acabada desse fenômeno é repre-
sentada pela atuação das empresas plataformas que se afirmam no mercado como mediadoras e provedoras 
das condições tecnológicas que permitem a relação entre consumidor e fornecedor. É, portanto, um processo 
que caminha a passos largos em muitos países, principalmente naqueles onde as leis trabalhistas são menos 
rígidas e mais flexíveis. Nessa nova configuração, por uma série de fatores, os direitos trabalhistas se diluem, 
se volatilizam. Há uma dimensão subjetiva e ideológica que cria ilusões, que dissemina a falsa ideia de que as 
pessoas são gestoras do seu próprio tempo, do seu próprio trabalho. Esse aspecto mascara a compra da força 
de trabalho precarizada, forja a ideia da modernização das relações de trabalho e oculta ao mesmo tempo a 
figura do trabalhador, na medida em que este, enquanto categoria que vende a força de trabalho para o capital, 
dar lugar ao “empreendedor”. Nesses termos, a uberização consolida, ao menos no plano ideológico, a pas-
sagem do trabalhador para o microempreendedor ou trabalhador autônomo, processo que ideologicamente 
decreta a perda da identidade coletiva e fortalece a ideia da individualidade. Há quase uma transferência 
direta de responsabilidade para o trabalhador em função da condição de subordinação que lhe é posta, na 
medida em que este se responsabiliza pela sua própria assistência para atender a necessidade do “empregador”. 
Dessa forma, assume os riscos e os custos do trabalho sem que a empresa perca o controle sobre as regras e 
os ganhos do “empreendedor”. Além da superexploração da força de trabalho, são constantes as situações em 
que os trabalhadores e trabalhadoras arcam com os próprios custos de manutenção dos seus equipamentos. 

Outro aspecto que merece destaque é o papel do Estado capitalista na mediação dos interesses do capital 
para o estabelecimento dessas novas relações do mundo do trabalho. Embora a economia informacional do 
capitalismo global imponha uma lógica que influencie o movimento de reorganização das relações de tra-
balho através das potencialidades do desenvolvimento tecnológico, é decisiva a participação do Estado na 
reorganização do ordenamento jurídico para a eliminação de direitos ou a adequação deles às necessidades do 
capital. Para dar mais segurança jurídica a esses modelos, muitos países implementam adequações e fazem re-
formas em suas legislações. No Brasil, a tramitação de propostas de adequações dos contratos de terceirização 
e de suas relações de trabalho ganhou impulso desde o ano de 1998, através do Projeto de Lei (PL) 4.302/19989. 
As condições para a precarização do trabalho se ampliaram mais ainda com a aprovação da Lei n. 13.467/2017, 
apelidada pelo setor empresarial de “modernização trabalhista”, que reformulou a legislação aplicada às rela-
ções de trabalho. Ou seja, foram promovidas mudanças estruturais nas regulações do trabalho no Brasil que 
abrem as portas para efeitos catastróficos. Tudo isso contribui para a ampliação da crise e desigualdade social 
no país. Esse é o quadro conjuntural que se desenha para a intensificação da degradação do trabalho. 

O trabalho uberizado é altamente precário, mesmo assim constitui alternativa para a multidão de de-
sempregados que não encontrando outras oportunidades de empregos se lançam na uberização. E há mais 
agravantes em tudo isso: em consequência da ampliação do desemprego crônico, quem sofre as consequências 

9 Transformado na Lei Ordinária n. 13.429, de 31 de março de 2017.
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não é apenas a multidão desprivilegiada, mas todas as categorias tecnicamente qualificadas e não qualifica-
das. Isso é também uma consequência da crise estrutural do capital e dos efeitos deletérios do neoliberalismo. 

No Brasil, a lista de empresas plataformas que dominam os serviços de entregas por aplicativos móveis já 
é bastante grande, onde se destacam com maior visibilidade: iFood, Rappi, Uber Eats e Loggi. Estes são tam-
bém os aplicativos de entregas (delivery) mais usados nacionalmente. A presença massiva dos trabalhadores 
e trabalhadoras portando mochilas coloridas com marcas estampadas nas ruas desertas das grandes cidades 
durante a pandemia deu maior visibilidade social a este seguimento do mundo do trabalho, assim como o 
acúmulo de motos e bicicletas nas ruas e sinais tornou parte da estética paisagística do mundo urbano.

Altamente estruturadas, a partir do padrão tecnológico do projeto da Indústria 4.0, essas empresas 
dispõem de plataformas tecnológicas que operam a partir de fundamentos computacionais complexos com 
sistemas de Inteligência Artificial, Big Data, Machine Learning, Internet das Coisas, Robôs Autônomos, 
Computação em Nuvem, dentre outras tecnologias que compõem a era digital. Tecnicamente, as empresas 
plataformas oferecem condições para a interconectividade entre os que compram e os que vendem, mas 
mantém o poder para instituir regras e formas de controle sobre a execução do trabalho, além de determi-
nar, para além de regulações salariais, os ganhos do dito “empreendedor”. A materialidade desse fenômeno, 
a partir dos interesses do capitalismo informacional, criou, na expressão de Antunes (2019), uma nova 
forma de “escravidão digital”.

Se por um lado se ampliam as ofensivas do capital, por outro, é bem verdade que se fortalecem também 
as resistências, as lutas e a organização daqueles e daquelas que vivem do trabalho. Não se pode negar que, 
mesmo com muita limitação e pouco alcance, setores do sindicalismo tradicional, herdeiros dos direitos do 
Estado de Bem-Estar, lutam para frear o desmonte desses direitos, assim como a nova geração que adentra 
no mundo do trabalho precarizado da era digital, numa fase já quase sem direitos, lutam para conquistar 
condições mais dignas de emprego. 

Os traços perversos da pandemia revelaram explicitamente a gravidade de um cenário cruel do mundo 
do trabalho, sobretudo, aquele que materializa de modo mais contundente a uberização, fenômeno já em 
curso desde muito antes da disseminação do vírus no país. 

Além da superexploração da força de trabalho, esse seguimento ainda se submeteu aos riscos da con-
taminação durante a pandemia, inclusive nas fases de alta incidência de contaminação e de letalidade, 
enquanto a classe média se resguardava no isolamento em suas casas. 

No Brasil, em pleno contexto socioepidemiológico, milhares de trabalhadores e trabalhadoras, mobi-
lizados pelo movimento “Breque dos Apps”, realizaram o primeiro grande levante nacional, em diversas 
cidades do país, levantando como pauta geral a luta por melhores condições de trabalho. Isto é, o movimen-
to reivindicava o “básico do básico” para quem atua em plataformas como iFood, Rappi, Uber Eats, Loggi, 
dentre outras. Em síntese, a luta se voltou contra um modelo de exploração do trabalho que se estrutura a 
partir de tecnologias digitais de ponta que subjugam direitos trabalhistas e alimentam o sistema de acumu-
lação capitalista. Com o sentimento de que é urgente organizar a resistência, em menos de um mês, duas 
grandes mobilizações foram realizadas em várias cidades do país em julho de 2020. 

Do ponto de vista da luta coletiva, o movimento impulsionou, ainda que de modo precário quanto ao 
seu caráter organizativo, no que diz respeito a ausência de um setor sindical organizado e a definição de 
uma pauta mais ampla em relação as questões estruturais da categoria, a reflexão, a mobilização e a resis-
tência sobre um fenômeno degradante do mundo do trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos nesse artigo, como é possível se observar, abordar, a partir de um enfoque crítico e dialéti-
co, aspectos que configuram o atual mundo do trabalho, sobretudo nuances do trabalho precarizado que 
ganha materialidade concreta no contexto da chamada “era digital” do capitalismo global. A abordagem 
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proposta trouxe também reflexões sobre a dinâmica da crise socioepidemiológica e seus graves impactos 
na organização da vida social no país. Abordamos também aspectos que ajudam a compreender como o 
sistema do capital, num contexto de crise estrutural e de um contraditório momento em que a ciência e a 
tecnologia alcançam os mais elevados patamares de desenvolvimento, vem tornando o trabalho humano 
lócus de sujeição, sofrimento, adoecimento, precarização e desumanização. Como parte da abordagem, 
destacamos ainda a uberização enquanto aspecto fenomênico do capital e de tendência em andamento das 
relações sociais de produção em diferentes ramos econômicos. 

Por ora, consideramos que o desenvolvimento de estudos e pesquisas que analisa a dinâmica do mundo 
do trabalho, sobretudo no movimento de crise estrutural do capital e de emergência do desemprego crô-
nico em escala global, é parte constitutiva do esforço coletivo de muitos pesquisadores e pesquisadoras no 
Brasil que contribui para qualificação de ações com vistas à mudança social. 
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PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE EM TEMPOS 
DE PANDEMIA: AS IMPLICAÇÕES DO HOME OFFICE 

PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA PÚBLICA

Walleson Willian Cândido Lourenço
Universidade Federal de Alagoas – UFAL

Resumo: Na pandemia do novo coronavírus, vislumbra-se além dos altos índices de mortalidades, a nefasta fragilização dos sis-
temas econômicos e políticos e alterações no mundo do trabalho. Provocando, por um lado, uma perda monumental de postos de 
trabalho e, por outro, a adoção de alternativas para dar continuidades aos trabalhos de forma on-line. Nesse contexto, professores 
foram impelidos a se adequarem a essa nova realidade, precisando conviver com uma nova condição de trabalho, com novas deman-
das e responsabilidades não previamente definidas. Nesse sentido, temos por finalidade analisar quais as possíveis consequências 
que as aulas remotas, em regime de home office, provocam tanto na objetividade quanto na subjetividade do docente da rede pública 
de ensino. Para isso, realizamos uma pesquisa de caráter bibliográfico acerca das três dimensões centrais para a compreensão des-
sa problemática: 1) processo de reestruturação produtiva 2) processo histórico de precarização do trabalho docente no Brasil 3) o 
contexto da pandemia e os dilemas do ensino remoto para o docente da rede pública. Assim, compreendemos que o docente passou 
a conviver com dilemas não só historicamente presentes nos proletários do regime toyotista, destacando-se a intensificação do tra-
balho; mas com aqueles presentes historicamente nos processos de precarização de seu próprio trabalho docente, maior controle de 
seu trabalho e pressões de cunho produtivista. No cenário de uma débil ou até ausente estrutura para o trabalho docente em home 
office, mudanças na dinâmica familiar, jornada de trabalho, com consequências nefastas em sua saúde mental. 

Palavras-chave: Pandemia; Reestruturação produtiva; Precarização do trabalho docente; Aulas remotas; Home office.

INTRODUÇÃO 

É indubitável que na história da humanidade, crises profundas podem demonstrar, dentre outros as-
pectos, as debilidades, fragilidades, pontos fortes e fracos de cada país. Especialmente, no que se refere aos 
seus pilares centrais de sustentação: sistema econômico e sistema político. Nesse sentido, não se revelou de 
forma distinta com a crise atual, decorrente da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), promotor da 
doença COVID-19.

No panorama mundial, vislumbramos como essa pandemia, dada sua natureza, mais do que nunca se 
retroalimenta com a crise de matriz econômica. Na medida que a exigência de isolamento e distanciamento 
social impactou diretamente a base de produção e reprodução do capital, pelo significativo contingente de 
trabalhos que são realizados de forma presencial. Tendo por resultado, a partir dessa impossibilidade de 
realização dos mesmos, a perda monumental de postos de trabalhos pelo mundo.

Em termos de dados a nível global, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), tendo por base o 
estudo dos diferentes cenários de impacto da COVID-19 no crescimento global do PIB, indica um possível 
aumento no desemprego global, entre 5,3 milhões de pessoas (cenário “baixo”) e 24,7 milhões (cenário 
“alto”), a partir de um nível base de 188 milhões em 2019. O cenário “médio”, por sua vez, sugere um au-
mento de 13 milhões desempregados (OIT, 2020). Um contexto perverso que se formos comparar com as 
consequências da crise financeira global de 2008-2009, o contingente de desempregados aumentou em 22 
milhões de pessoas. 

Por conseguinte, quando direcionamentos nossa atenção para o Brasil, que já convive historicamente 
com formas intensas de exploração, flexibilização e precarização do trabalho, as consequências revelam-
-se ainda mais nefastas e notáveis. Em termos de dados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) tínha-
mos em 2019 um contingente de 12,6 milhões de pessoas desempregadas, com 41,4% da população ocupada 
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encontrada na informalidade, a maior proporção desde 2016 (IBGE, 2019). Atualmente, em contrapartida, 
os dados da PNAD, então divulgada no final desse mês de setembro de 2020, já aponta a conjuntura de um 
expressivo exército industrial de reserva: a taxa de desocupação no Brasil foi de 13,8%, no trimestre de maio 
a julho de 2020, a maior taxa da série histórica, iniciada em 2012 (IBGE, 2020) 

Com isso, nesse contexto de ampliação da miserabilidade e do empobrecimento da classe trabalhadora, 
apresentaram-se no horizonte de muitos setores as modalidades de trabalho não presenciais, sobre o argu-
mento de buscar dar continuidade as atividades, reduzindo os impactos da pandemia. Dentre esses setores, 
destacamos o da educação, nosso objetivo de estudo. 

Para Ricardo Antunes (2018) os trabalhadores que se utilizam dos recursos tecnológicos no contexto 
das novas tecnologias da informação e comunicação (TICS), compõem o que ele denomina proletariado da 
era digital ou ciberproletariado. Ele trabalha esses conceitos inicialmente tendo por base empírica o prole-
tariado da era de serviços, aqueles que mais visivelmente sofrem com as consequências da reestruturação 
produtiva ocorrida, sobretudo pós década de 70, isto é, da passagem do regime de acumulação fordista/
taylorista para o toyotista. 

Nesse sentido, no cenário educacional de fechamento de muitas escolas que, conforme a UNESCO 
(2020), afetou mundialmente até maio cerca de 1 bilhão e meio de alunos, desses cerca de 52 milhões só no 
Brasil — os professores foram convocados a participarem dessa realidade demonstrada acima. Na medida 
que os governos de muitos estados recomendaram que as escolas fechadas se utilizassem das modalidades 
de home office para desenvolverem suas aulas de forma remota, com a justificativa de buscar amenizar os 
impactos no calendário escolar. 

Assim, quando pensamos no professor da rede pública de ensino, nosso enfoque de pesquisa, vislum-
braremos um cenário no qual eles passaram a conviver com dilemas não só historicamente presentes no 
ciberproletariado da era de serviços, herdeiro do novo modo de acumulação toyotista, dos quais se destaca 
a intensificação do trabalho; mas com aqueles já presentes historicamente nos processos de flexibilização e 
precarização de seu próprio trabalho. Tudo isso no contexto das problemáticas presentes da própria pande-
mia, na realidade do confinamento social. 

Tendo em vista isso, este trabalho tem por finalidade analisar quais as possíveis que consequências 
que as aulas remotas em regime de home office provocam tanto na objetividade quanto na subjetividade 
do docente da rede pública de ensino. Para isso, realizaremos uma pesquisa de caráter bibliográfico dos 
principais autores que perscrutam as três dimensões centrais para a compreensão dessa problemática: 1) 
processo de reestruturação produtiva 2) o processo histórico de precarização do trabalho docente no Brasil 
3) O contexto da pandemia e os dilemas do ensino remoto para o docente da rede pública. 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E O SURGIMENTO DO INFOPROLETARIADO

O processo de reestruturação produtiva evidencia como a lógica de acumulação do capital passou por 
profundas mudanças após a crise do capital de 19701, as quais alteraram tanto a materialidade quanto a 
subjetividade da classe operária (ANTUNES, 2006). Sendo a base dessa análise a passagem do modo de 
produção fordista/taylorista — amplamente utilizado no auge do que Hobsbawn (1995), denomina décadas 
de ouro do capital — para o regime de acumulação toyotista. 

O fordismo/taylorismo, herdeiro do período do Welfare State, podemos sintetizá-lo, a partir de Gounet 
(2002), em cinco principais características: 1) produção em massa, mediante a racionalização das operações 
e o combate ao desperdício; 2) parcelamento das tarefas; 3) criação de uma esteira rolante desfila, para os 

1 Essa crise estrutural expressou, grosso modo, para Duménil e Lévy (2004, p. 15) pelo “baixo investimento e fraco crescimento, 
desemprego, inflação, redução no ritmo do progresso técnico, lentidão da progressão do salário, diminuição da rentabilidade do 
capital.
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operários realizarem suas tarefas produtivas lado a lado; 4) padronização das peças para reduzir o trabalho 
do operário a alguns gestos simples e evitar o desperdício de adaptação do componente do automóvel; 5) 
automatização das fábricas.

Nesse sentido, a perspectiva dessa reestruturação era a de que essa produção em massa e a padroniza-
ção dos produtos aliado a uma estrutura fundada em uma certa aliança entre classes, de uma nova relação 
capital/trabalho, permeada pelo estabelecimento de políticas sociais compensatórias e de “pleno-emprego, 
tornou-se, posteriormente, um empecilho às novas formas de acumulação do capital.

Assim, posteriormente vislumbrou-se como o modo de produção fordista-taylorista, complementou-se 
com outras formas alternativas de produção de mercadorias, das quais o “toyotismo” da empresa Japonesa 
Toyota, que detém em seus traços básicos o princípio do just-in-time2, da produção sob demanda, trabalho 
em equipe, apresentou-se enquanto mais adequada à nova lógica produtiva. 

O movimento do universo produtivo encaminhou-se, dessa forma, para um processo de reestruturação 
produtiva, em que o geografo britânico, David Harvey (1992), melhor conceituou como a égide da acumu-
lação flexível, isto é, a contraposição à rigidez do fordismo, mediante o enxugamento de grandes parques 
industriais fabris, pela flexibilização em massa da produção e da precarização dos direitos trabalhistas 
adquiridos no período do Welfare State. 

Com efeito, paralelamente a isso, como o toyotismo se insere num cenário histórico-mundial de pro-
fundo desenvolvimento tecnológico-informacional, em que a automação, a robótica e a microeletrônica 
passam a ocupar, pois, posição central nesse universo produtor de valores de trocas. Gerando como re-
sultado aquilo que Antunes (2006) conceitua como dupla processualidade contraditória, que se representa 
no fato de observarmos, por um lado, a assimilação de uma pequena porção de trabalhadores altamente 
intelectualizados, informatizados, qualificados, polivalentes e multifuncionais nas indústrias diretamente 
produtivas “toyotas”; e por outro lado, entretanto, uma massa monumental de desempregados ou, em ter-
mos marxianos, a criação de um imenso exército industrial de reserva. O qual por ser constituído de forças 
de trabalho remanescentes do fordismo/taylorismo e, assim, especializadas e, em grande medida, desqua-
lificados; irão em proporção significativa ocupar os postos de trabalho do “setor terciário”, no amplamente 
denominado, “setor de serviços” (ANTUNES; ALVES, 2004; MARX, 2013). 

Dentro desse cenário, percebemos dois principais caminhos que os trabalhadores seguiram nesse setor 
de serviços: o trabalho informal e o trabalho formal precário. No que diz respeito ao primeiro, foi uma das 
alternativas mais procuradas pelos proletários no mundo. No Brasil, acontece sobretudo pós o Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP)3. Tratando-se de atividades desenvolvidas seja de forma 
individual, seja de forma familiar, em que esses sujeitos se veem impelidos a labutar sem nenhuma garantia 
constitucional, sem perspectiva de estabelecer uma média do que ganharão no final do mês. 

Por conseguinte, quando nos referimos ao segundo, o proletariado da era digital, que Ricardo Antunes 
(2018) denomina de ciberproletariado, não vemos um contingente diferente em termos de precarização, 
apesar de suas relações de trabalho serem muito das vezes formais. Para ele, esse novo proletariado da era 
digital evidencia, dentre outros aspectos, como o capital não se valoriza sem realizar alguma forma de in-
teração entre trabalho vivo e trabalho morto. 

E para a concretização disso, segundo o sociólogo do trabalho, as Tecnologias da informação e comu-
nicação (TICs), apresentam-se como um elemento novo e central, permitindo-nos vislumbrar os novos me-
canismos utilizados pelo capital em nossos dias. Na medida que se encontram presentes de modo cada vez 
mais amplo no mundo da produção material e imaterial, e que tipificaram também os serviços privatizados 

2	 O	sistema Just	in	time (JIT)	é	uma	técnica	japonesa	criada	por	Taiichi	Ono,	na	Toyota	Motor	Company,	que	significa	produzir	no	
tempo certo de atender as necessidades de produção, ou seja, colocar o componente certo, no lugar certo e na hora certa de 
produzir. Assim, baseia-se na ideia de que nenhum produto deve ser produzido, transportado ou até mesmo comprado antes do 
tempo certo. 

3 Trata-se de um programa criado para justamente para ampliar a todo o país, a lógica intrínseca ao Toyotismo no Brasil. De tal 
forma que, Segundo Batista (2011), conceitos como just-in-time, kanban, controle de qualidade total, kaizen, começam a serem 
incorporados no âmbito acadêmico, empresarial e sindical. 
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e mercadorizados. Nisso cita como exemplo a experiência do Reino Unido com o zero hour contract, em que 
os contratos não têm determinação de horas. Nessa modalidade, trabalhadores das mais diversas atividades 
ficam à disposição esperando uma chamada. 

Atualmente, em seu novo livro Coronavírus: O trabalho sob fogo cruzado, ele já evidencia outros pro-
cessos também em ascendência nessa era de escravidão digital, em pleno século XXI: a utilização do capita-
lismo de plataforma pelas grandes corporações globais por meio do uso de algoritmos, internet das coisas, 
big data, indústria 4.0, 5G nos processos de trabalho (ANTUNES, 2020). Sendo, nesse sentido, laboratórios 
de experimentação aqueles trabalhos desenvolvidos propriamente por meios digitais, de forma on-line. 
Dentre esses, destaca-se o home office, o teletrabalho, e o amplamente utilizado na educação, o EAD (ensi-
no à distância). 

Dessa forma, apesar de tais modalidades apresentarem determinados benefícios para os trabalhadores, 
como não necessitar fazer deslocamentos, maior liberdade de horários, flexibilidade nos horários de ali-
mentação; todavia, Antunes (2020), compreende que se trata apenas de uma relação profundamente desi-
gual entre trabalho e capital, em que o que se perde é sempre maior do que aquilo que se ganha. 

Na qual é importante apreender disso que seja qual for a modalidade de trabalho amplamente utilizada 
pelos grandes empresários, as vantagens para os mesmos são evidentes dentro de um contexto de precari-
zação, flexibilização e desmonte dos direitos de trabalho no contexto de amplo desemprego e competição. 
Destacando-se, dentre esses benefícios dessa classe empresarial, e que comporão o horizonte precário de 
servidão da classe trabalhadora na era digital: mais individualização dos trabalhadores promovidas pelo 
confinamento em seus domicílios; menos relações solidárias e coletivas (onde tradicionalmente floresce 
a consciência de classe); distanciamento da organização sindical; tendência crescente à eliminação dos 
direitos; fim da separação entre tempo de trabalho e tempo de vida, impulsionadas pelas metas (previa-
mente estabelecidas ou interiorizadas na subjetividade do profissional), e, por fim, a maior possibilidade de 
intensificação do trabalho, destacando-se as das trabalhadoras, contribuindo para a ampliação da desigual 
divisão sociossexual e racional do trabalho (ANTUNES, 2020).

TRABALHO DOCENTE E O PROCESSO DE PRECARIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA: UM BREVE PANORAMA

Tendo em vista os desdobramentos apreendidos na sessão anterior acerca do processo de reestrutu-
ração produtiva, refletidos principalmente nas significativas metamorfoses na economia e no mundo do 
trabalho; encontravam-se também enquanto pertencentes ao receituário neoliberal, reformas de mesma ló-
gica nos sistemas educativos do ocidente. Reconfigurando, desta forma, toda essa compreensão tradicional 
de educação, principalmente no que diz respeito àquela destinada à grande camada popular e proletária4. 

No Brasil, especificamente, esse enredo ocorre sobretudo pós década 80. Destacamos essa data, uma 
vez que se revela importante citar, a priori, que segundo Oliveira (2004), a tessitura dessas reformas já 
se encontrava presente desde a década de 60. Momento em que se observou o processo de ampliação do 
acesso à escolaridade, amparado no axioma da educação enquanto meio mais seguro para a mobilidade 
social individual ou de grupos. Em outros termos, a educação como importante promotora da redução das 
desigualdades sociais.

Nesse sentido, no contexto brasileiro, grosso modo, essas reformas impactaram profundamente os pro-
cessos de formação docente e a finalidade educativa para os alunos — majoritamente do ensino médio 

4 Segundo Libâneo (2012), nesse contexto brasileiro, eclode-se no interior do sistema educativo uma divisão estrutural, então 
sintetizada no que ele compreende enquanto o dualismo perverso da escola pública brasileira. Grosso modo, o estabelecimento 
de uma escola do conhecimento para os ricos em detrimento de uma escola do acolhimento social para os pobres. Tendo por 
objetivo, sobretudo, reproduzir e manter desigualdades sociais.
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público, especificamente voltada a uma formação condizente com a nova lógica de acumulação e reprodu-
ção do capital (CARDOZO, 2007). Uma vez que nesse cenário de superação de crise tornou-se mais que 
necessário para o capital estabelecer uma relação linear entre as mudanças tecnológicas, a centralidade da 
educação e a capacidade de manter-se empregável; tendo em vista o desenvolvimento de suas formas de 
controle cultural e material enquanto reprodução social metabólica (MESZÁROS, 2005). Destarte, o papel 
do professor teve que ser redirecionado, visando adequar-se a essa nova perspectiva em que se postula um 
processo educativo para a formação de um novo trabalhador: flexível, polivalente e competitivo.

Os princípios ordenadores desse processo, segundo Cardozo (2007), foram reforçados em termos ideo-
lógicos pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura-UNESCO, a qual apresenta 
quatro necessidades que devem constar no aprendizado dos cidadãos desse milênio: aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. A proposta pretendida disso foi ensejar o desenvol-
vimento de uma perspectiva de educação efetiva polivante e flexível, em detrimento da parcial e voltada 
unicamente para a apreensão de conteúdos típicos de uma determinada profissão, conforme exigia os di-
tames empregatícios do período fordista/taylorista. Nesse contexto, ademais, a mesma autora percebe que 
Banco Mundial também teve uma participação essencial nesse enredo, uma vez que possui diretrizes que 
se harmonizam com os princípios proferidos pela UNESCO: as quais se encaminham na concepção que 
é preferível uma sólida formação geral a uma formação profissional. Uma vez que essa formação técnica 
melhor coaduna com as atividades próprias de vários ramos industriais, contando com interesse de várias 
empresas, passando a utilizá-la conforme suas demandas. 

O profissional docente, portanto, passou a ter um papel central na concretização desse projeto, uma vez 
percebidos como os principais responsáveis pelo desempenho dos alunos, da escola e do sistema de ensino. 

A precarização do precariado professoral e do professorado estável-formal

Nessa linha de raciocínio, é interessante entendermos que esses movimentos e outros de mesma orien-
tação que se seguiram, constituem a base dos dilemas que afligem a classe docente até os dias atuais. 
Especificamente no que tange ao complexo de reconfiguração de seus contratos de trabalho, cuja feição 
conformaram-se tal como as metamorfoses já analisadas nos contratos de trabalho da grande massa de 
trabalhadores herdeira do taytolorismo/fordismo, segundo a lógica do regime de acumulação flexível 
(HARVEY, 1992). Nesse sentido, referimo-nos a relações de trabalho docente cada vez mais flexíveis, tem-
porárias, atípicas, subempregadas, sub-remuneradas e dentre outros da mesma vertente. 

Nessa linha de raciocínio, vislumbramos através das contribuições teóricas e históricas da pesquisa rea-
lizada por Silva (2018) que diante de tais desdobramentos, as formas de precarização que se seguiram não 
alcançaram a integralidade da classe docente inserida na rede pública com mesma intensidade, muito menos 
de forma homogênea. Segundo essa professora e pesquisadora — a qual visou captar criticamente as novas 
dimensões da precarização do trabalho docente no século XXI — em virtude dessas diferenças da forma de 
precarização entre esses sujeitos —, observamos analiticamente a conformação desses em dois setores: o do 
professorado estável-formal e o do precariado professoral. Conceituando os mesmos, o primeiro refere-se ao 
professoral concursado, o qual detém organização sindical, possui acesso a benefícios e direitos trabalhistas, 
além da perspectiva de carreira profissional. O segundo, por sua vez, é aquele que possui uma alta taxa de 
rotatividade intra redes públicas, condições degradantes de trabalho, baixos salários e com poucos direitos. 

Nesse interim, é importante aperceber que o precariado professoral, marcado por essas determinações, 
encontram-se mais vulneráveis perante essas nefastas nuances desse processo de precarização. Pois, para 
além disso, constituem-se de uma maioria de jovens que está ainda iniciando na profissão, procurando sua 
primeira oportunidade de emprego na docência, recém-formados ou em processo de finalização de sua for-
mação que se submetem a esses vínculos de trabalho precário (SILVA, 2018). Condição essa que nos permite 
conceber teoricamente que tais sujeitos podem participar do que Karl Marx (2010) conceitua como Exército 
industrial de reserva, especificamente da fração da superpopulação relativa estagnada, então marcada por 
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ocupações irregulares, por aqueles que não conseguem se integrar ao mercado de trabalho formal, buscan-
do formas rotativas de trabalho, isto é, subemprego.

No que concerne, por fim, ao professoral estável-formal, apesar da sua formal estabilidade adquirida 
após aprovação em concurso público e por regular estágio probatório, essa condição por si só não os retiram 
da condição de profissionais que podem sofrer processos de precarização em seu exercício. Principalmente 
após o crescimento constante dessa massa constitutiva do exército industrial de reserva, uma vez que atra-
vés da lei da acumulação capitalista crescem os processos de domínio e controle da classe trabalhadora. 
Nesse sentido, participam nos últimos anos de uma zona de flexibilidade em seus vínculos empregatícios 
que os colocam diante de expropriações e inseguranças refletidas principalmente, conforme Silva (2018): 
na rotatividade do trabalho em seu processo de busca por mais trabalhos em decorrência dos baixos sa-
lários, pressão do ambiente de trabalho por produtividade e metas, alocações muitas vezes arbitrarias; e 
nos pedidos de demissão em decorrência do desenvolvimento de doenças psíquicas em seu mal-estar do 
trabalho.

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO CONTEXTO DO HOME OFFICE

Tendo em vista o contexto da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), e a eclosão de medidas 
de segurança, das quais se destaca o isolamento social como forma de combater a disseminação do vírus; 
as atividades presenciais de escolas de educação básica e instituições de magistério superior no mundo 
vieram a ser suspensas. De acordo com o “Monitoramento global de fechamento de escolas causado pelo 
COVID-19”, realizado com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO, até maio de 2020, com 
vistas a termos uma noção desse cenário inicial, verificou-se um contingente de 1,596,564,925 alunos que 
foram afetados com o fechamento das escolas, representando 91,2% do total de alunos matriculados. Se 
analisarmos o Brasil, especificamente, tínhamos uma massa de 52,898,349 alunos afetados, representan-
do o significativo número de escolas e universidades públicas e privadas que fecharam (UNESCO, 2020). 
Assim, tendo por intuito dar continuidade as suas atividades de ensino, na perspectiva de buscar amenizar 
os impactos previstos no calendário letivo, essas mesmas instituições foram autorizadas de forma emergen-
cial e temporária a adotarem suas aulas por meio das novas tecnologias digitais.

Nisso, o cenário da realidade educacional brasileira foi invadido por apelos, ora para o ensino remoto, 
ora para o EAD (ensino à distância), sem considerar as outras variantes desse gênero. Mas sendo essas duas 
as principais, e em alguns casos objeto de confusão e polêmicas oriundas da falta de clareza e distinção, 
faz-se necessário conceitua-las e apontar suas diferenças. 

Grosso modo, a primeira forma de ensino trata-se de uma modalidade de ensino que é realizada em 
meios digitais com duração semelhante a aula presencial; a segunda, por sua vez, estrutura-se em um 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA), gerenciado por docentes que elaboram as aulas e organizam o 
conteúdo educacional de modo a acompanhar o progresso dos alunos (GUIMARÃES; SOUZA, 2020). Para 
além disso, podemos perceber a partir de Saraiva (2010) que elas partilham de racionalidades distintas, 
perceptíveis na sua perspectiva de ensino-aprendizagem, bem como nas suas finalidades últimas no diz 
respeito à educação do aluno. 

Contudo, apesar da crença de muitos segmentos do setor público no que concerne ao ensino remoto 
ser preferível ao ensino EAD, podemos analisar o quanto o próprio ensino remoto para além da teoria, isto 
é, inserido nas condições reais de precarização docente, então construídas historicamente por inúmeros 
dilapidações em seus direitos, conforme observamos acima; no contexto do chamado home office, todavia, 
podem ainda representar consequências nefastas na objetividade e subjetividade dessa classe docente.

Assim, caminhando nessa mesma linha de pensamento, podemos apreender a partir de Nomanha 
(2020) que esse profissional docente passa a conviver com três principais dilemas, os quais podem repre-
sentar as possíveis consequências em suas condições objetivas e subjetivas: 1) formação precária para o 
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trabalho docente em homeoffice e estrutura de seu desenvolvimento; 2) mudanças na dinâmica familiar e 
jornada de trabalho 3) saúde mental.

Formação precária para o trabalho docente em home office e estrutura de seu desenvolvimento

Caminhando no primeiro dilema, podemos averiguar pela pesquisa Trabalho Docente em Tempos de 
Pandemia do Grupo de Estudos Sobre Política Educacional e Trabalho Docente – GESTRADO UFMG, 
a qual buscou conhecer os efeitos das medidas de isolamento social em função da pandemia da Covid-19 
sobre o trabalho docente na Educação Básica nas redes públicas de ensino no Brasil; observamos a signifi-
cativa dificuldade de implantação dessas tecnologias digitais em seu trabalho vistos na desigualdade de co-
nhecimento e habilidade para lidar com tal contexto tanto entre os próprios docentes das esferas de ensino, 
municipal, estadual e federal, quanto no que diz respeito aos docentes de cada etapa de ensino. Em termos 
de dados, o estudo observou que somente 28,9% do contingente de 15.654 professores(as) que responderam 
à pesquisa, afirmam possuir facilidade para o uso das tecnologias digitais. E que a experiência desses pro-
fissionais com a realização de aulas remotas apenas aumenta com o avanço das etapas da Educação Básica. 

Outrossim, quando passamos a pensar os indícios que poderiam ter levado a esse resultado, a própria 
pesquisa nos fornece dados importantes. A mesma percebeu em sua coleta que “a proporção de professo-
res(as) das Redes Municipais de Ensino (53,6%) que NÃO recebeu nenhum tipo de formação para uso de 
tecnologias digitais é mais que o dobro que a dos(as) professores(as) das Redes Estaduais de Ensino (24,6%)” 
(GESTRADO/UFMG; CNTE, 2020, p. 9). Evidenciando uma possível correlação entre esse resultado e a 
ausência/limitação de acesso a formações para esse modelo de ensino. 

Destarte, esse enredo acima é um dos polos dessa problemática que nos leva a partir desses dados en-
tender as consequências alarmantes que essa desigualdade e até ausência de formação docente pode apre-
sentar no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, precarizando ainda mais essa realidade do 
ensino remoto. Temos essa perspectiva, haja vista que, por conseguinte, outra dimensão dessas nuances se 
apresenta: a estrutura e manutenção do desenvolvimento dessas aulas remotas.

Trata-se de uma problemática que para o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior (ANDES), deveria ser central nas discussões para o desenvolvimento do trabalho docente; mas 
que infelizmente passa-se a ser secundário ou até negligenciado nas escolas. Isso em um cenário nacional 
que “(...) há mais de 4,5 milhões de brasileiros sem acesso à internet banda larga e mais de 50% dos domi-
cílios da área rural não possuem acesso à internet. Em uma realidade em que 38% das casas não possuem 
acesso à internet e 58% não têm computador. ” (ANDES, 2020, p. 14). 

Perscrutando a pesquisa recente, focada na realidade docente pelo grupo GESTRADO, temos que 3 a 
cada 10 professores(as) da Educação Básica possuem tantos recursos tecnológicos quanto preparo necessário 
à realização das atividades. Num contingente que embora possuam recursos tecnológicos, tais como com-
putador, tablet, celular, internet; mais da metade da amostra coletada (53,6%) não possui preparo para mi-
nistrar aulas não presenciais. Sem considerar a questão dos alunos, que segundo a mesma pesquisa, 1 a cada 
3 estudantes não possuem acesso aos recursos para acompanhamento das aulas e realização das atividades. 

Para além disso, Santana Filho (2020) nos chama a atenção para a questão da desigualdade em termos 
de estrutura entre as próprias redes de ensino. Compreendendo que:

As escolas federais em geral possuem melhor infraestrutura e um quadro profissional com plano 
de carreira, uma qualificação mais consolidada e, por isso mesmo, costumam ter os próprios pro-
jetos pedagógicos e resistir com alguma firmeza aos desmandos comuns do atual Ministério da 
Educação. As redes estaduais são bastante diversificadas e apresentam muitas diferenças inter-
nas. Elas têm em comum que em suas escolas estão as comunidades mais vulneráveis, famílias 
trabalhadoras com grande dificuldade de dar suporte às atividades educacionais dos filhos, sem 
falar na penúria material e de infraestrutura nas unidades educacionais (SANTANA FILHO, 2020, 
p. 6).
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Sobre o excerto acima, buscando melhor perceber o reflexo de tal condição desigual na educação bá-
sica, ainda cita em seu artigo Educação geográfica, docência e o contexto da pandemia COVID-19, o exem-
plo das escolas do Rio de Janeiro. Contexto em que, segundo o mesmo, as escolas estaduais mais bem 
equipadas encontram-se presentes em dois casos: quando são unidades históricas, em regiões centrais da 
capital fluminense ou da região metropolitana; ou as unidades nas quais a Secretaria Estadual de Educação 
(SEEDUC) implantou parcerias com empresas e consulados. Na periferia metropolitana e em cidades do 
interior, no entanto, concebe que o cenário é bem mais adverso. Assim como são as condições de vida e 
trabalho das comunidades onde estão instaladas e que compõem a clientela dessas escolas. 

Por conseguinte, faz-se necessário destacar ademais a outra faceta dessa mesma nuance, a questão da 
manutenção desses recursos tecnológicos. A perspectiva é que como não existe uma definição no que tange 
à regulamentação dessa modalidade de trabalho para esses docentes, todas as despesas de energia elétrica, 
internet, plano de telefonia, computadores, impressoras, celular e softwares, são integralmente transferidas 
para esse profissional (ANDES, 2020). Despesas essas que, inclusive, serão pagas por meio do mesmo sa-
lário, o qual pode até ter sido diminuído em decorrência de possíveis cortes no auxílio-transporte, adicio-
nais ocupacionais e adicional noturno. Em suma, o aumento das despesas com telefonia, internet, energia, 
possíveis manutenção de equipamentos, além de outros fatores, deverão ser absorvidos pela remuneração 
docente, sem quaisquer tipos de acréscimos e, não raro, reduzida.

Mudanças na dinâmica familiar e jornada de trabalho 

Assim, na sequência desses dilemas vivenciados por docentes da rede pública de ensino básico no cená-
rio das aulas remotas, temos a superexploração da carga horária docente, vista na jornada de trabalho diá-
ria interminável. Uma modalidade de ensino então realizada no espaço privado e doméstico, que fez com 
que a classe docente se deparasse com um contexto de explicita confusão entre o que é tempo de trabalho e 
tempo pessoal, tempo de não trabalho. 

Revela-se, em rigor, uma verdadeira e preocupante confusão, pois se formos pensar, inclusive, a questão 
do estranhamento5 do trabalhador em seu próprio trabalho por meio da análise marxiana, teríamos que 
trazer alterações significativas nas condições sobre a qual estão inseridos esse ciberproletariado. 

Nessa linha de raciocínio, a perspectiva é que quando Marx (2004) em sua obra Manuscritos econômi-
cos filosóficos, visa pensar a categoria trabalho dentro da lógica do modo de produção capitalista, ele per-
cebe que essa atividade imanentemente humana quando deixa de ter por finalidade a produção de valores 
de uso6 para basear-se na produção de valores de troca7, desenvolve-se um processo de estranhamento 
dentro da classe proletária. Em que o capitalista “(...) quer produzir não só um valor de uso, mas uma mer-
cadoria; não só valor de uso, mas valor, e não só valor, mas também mais valor. ” Assim, em sua análise das 
dimensões desse estranhamento, ele volta-se para um ponto central desse processo, a duração do tempo de 
trabalho sobre a qual está inserida a classe trabalhadora. Nisso, ele concebe: 

A jornada de trabalho possui um limite máximo, não podendo ser prolongada para além de certo li-
mite. [...] Durante uma parte do dia, essa força [de trabalho] tem de descansar, dormir, durante outra 
parte do dia, a pessoa tem de satisfazer outras necessidades físicas, como alimentar-se, limpar-se, 
vestirse, etc. [...] O trabalhador precisa de tempo para satisfazer as necessidades intelectuais e 

5 Para Marx (2008) o processo de estranhamento ocorre quando a lógica do trabalho anteriormente voltada para a produção de 
valores de uso, para sanar as necessidades humanas imediatas; passam, toda via, dentro do sistema de produção capitalista, a 
direcionar-se a produzir valores de troca. Principalmente vista na lógica da propriedade privada e divisão do trabalho, em que se 
produz muita riqueza para poucos (capitalistas), de um lado, e uma extrema pobreza para muitos (proletários).

6 Valor de uso para Marx é a produção de bens visando gozar da sua utilidade. É produzido sem a pretensão de cunho comercial, 
capitalista.

7 Valor de troca, por sua vez, é compreendido por Marx como sendo aquele bem que é produzido visando a sua troca. Trata-se de 
uma mercadoria, criada para a valorização do capital.
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sociais, cuja extensão e número são determinados pelo nível geral de cultura de uma dada época 
(MARX, 2013, p.306).

Destarte, disso é importante compreender que apesar do ímpeto capitalista de valorização cada vez 
maior do capital, o autor destaca que a divisão entre o tempo de trabalho e de não trabalho é indispensável, 
não só para o trabalhador sanar suas necessidades físicas básicas, mas para além disso, para o seu processo 
de individuação. Pois reconhece a importância do enriquecimento cultural do indivíduo, proporcionado 
ao sanar suas necessidades intelectuais e sociais. Essencialmente numa realidade que segundo ele mais do 
que estranhada, apresenta-se como permeada de contradições: “O trabalhador só se sente, por conseguinte 
e em primeiro lugar, junto a si [quando] fora do trabalho e fora de si [quando] no trabalho. Está em casa 
quando não trabalha e, quando trabalha, não está em casa”. (MARX, 2013, p. 83). 

Nisso, como pensar a classe docente da rede pública de ensino que vivencia processos de confusão entre 
o que é tempo de trabalho e tempo de não trabalho, proporcionada pela realização de seu trabalho dentro 
de seu ambiente doméstico, com exigências não tão claramente definidas pela forma urgente e repentina 
que foi feita essa mudança em sua rotina e modalidade de ensino, sem o devido planejamento e forneci-
mento das estruturas mínimas de desenvolvimento? Para melhor entender essa questão, caminharemos na 
análise de Traversini, Lockmann e Saraiva (2020) sobre a exaustão docente no contexto das aulas remotas.

Para essas autoras os docentes da rede pública de ensino estão vivenciando um processo de trabalho 
exausto que é até possível apontar traços de sua condição pela analogia do trabalho de migração do pássaro 
pardal de coroa branca apresentado por Jonathan Crary (2016), em seu livro O capitalismo tardio e os fins 
do sono. 

Quem já viveu na costa oeste da América do Norte deve saber que, em função das estações, todo 
ano centenas de espécies de pássaros migram para o Norte e para o Sul, perfazendo distâncias va-
riadas ao longo da plataforma continental. O pardal de coroa branca é uma dessas espécies. No ou-
tono, eles voam do Alasca até o norte do México, na primavera voltam para o Norte. Diferentemente 
da maioria dos outros pássaros, esse pardal tem uma capacidade extraordinária de permanecer 
acordado por até setes dias durante as migrações, o que lhes permite voar e navegar a noite, e 
procurar por alimento de dia, sem descansar. (CRARY, 2016, p. 11).

Nessa linha de raciocínio, essas autoras concebem que nesse cenário de ensino remoto os professores es-
tão precisando desenvolver essa capacidade extraordinária de trabalhar em um regime de 24/7. Reforçando 
continuamente as características da lógica do trabalho de matriz taylorista, flexível, que já apreendemos 
teoricamente em sessões anteriores: labuta continua, da produtividade sem precedentes e de uma disponi-
bilidade quase absoluta às demandas do tempo presente, sejam elas vinculadas ao trabalho profissional ou 
ao trabalho doméstico (TRAVERSINI; LOCKMANN; SARAIVA, 2020).

Realidade essa que demonstra uma verdadeira intensificação do trabalho docente, que apesar de não 
serem trabalhadores da indústria capitalista, é comparável a lógica de expropriação por meio da mais-valia 
relativa que acontece nos trabalhadores dessa produção e valorização direta do capital. Diante de uma car-
ga horária desenvolve-se para além daquele pré-estabelecida, e pelo contexto das novas tecnologias digitais 
encontra-se praticamente ocupado os três turnos para atender demandas, especialmente em redes sociais. 
Lidando com demandas repetitivas: organização de tarefas, avaliações, em que precisasse enviá-las e poste-
riormente recebê-las, corrigi-las para, ao final, computar as notas as atividades.

Trata-se, assim, de evidencias de uma profunda lógica de precarização que Lockmann e Traversini 
(DIÁLOGOS...,2020), dentro da seara dos elementos constituintes dos conceitos de uberização e toyoti-
zação, concebe que nesse contexto de ensino por aulas remotas, desenvolve-se na maioria das realidades 
educacional a lógica da escolarização delivery. Uma lógica que no cenário em que apenas uma minoria 
goza de recursos tecnológicos para participar de aulas síncronas, vislumbra-se uma desassociação entre 
planejamento e execução do trabalho docente para com o aluno. Lógica essa que, ao final, compõe esse rol 
de iniciativas que os docentes precisam, muito das vezes, praticamente improvisar junto às escolas para 
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cumprir as exigências impostas pelo governo. As quais, ao invés de contribuir para o processo de desenvol-
vimento de uma educação pautada na construção crítica do aluno, contribui ainda mais para os processos 
de precarização do ensino e do trabalho docente.

Expectativas do ensino remoto e a saúde docente 

Prosseguindo na discussão, tendo por base os escritos acima, entendemos assim como Dias e Pinto 
(2020) em sua pesquisa A Educação e a Covid, que no presente momento, apesar de muitas escolas por meio 
de seus gestores estarem buscando alternativas às problemáticas que surgem à aplicação do ensino remoto, 
é de suma importância destacar que a maioria delas estão exagerando nas expectativas para com o que os 
professores e familiares podem efetivamente realizar. Para embasar tal tese, essas autoras retomam aspec-
tos estruturais e contextuais que também em parte se debruçamos. Dentre esses, principalmente a questão 
das dinâmicas familiares que adota novas conformações nesse cenário de confinamento:

Há diferenças substanciais entre as famílias, atualmente, em confinamento. Algumas podem aju-
dar seus filhos a aprender mais do que outras. Fatores como a quantidade de tempo disponível 
para se dedicar aos estudos dos filhos, auxiliando-os com as aulas online – muitos pais estão em 
home office cumprindo horário laboral integral e outros tantos precisam trabalhar externamente 
para garantir a renda mensal –; as habilidades não cognitivas dos genitores; a possibilidade de 
acessar o material online; a quantidade de conhecimento inato dos pais – afinal, é difícil ajudar o 
filho se tiver de aprender algo estranho ao que se conheceu e aprendeu – , são questões a serem 
levados em conta quanto ao papel dos pais na Educação dos filhos em tempos de pandemia (DIAS; 
PINTO, 2020, p. 547). 

Nesse sentido, compreendemos que para além desse aspecto que efetivamente poderá acarretar uma 
elevação dos índices da desigualdade na Educação e no progresso do estudante, precisamos pensar as con-
sequências desses processos para a subjetividade do docente, especialmente no que tange a sua saúde men-
tal (CIFUENTES-FAURA, 2020). 

Caminhando na linha de raciocínio de Dejours (1998) o aparecimento de uma doença mental relaciona-
da ao trabalho não é um fenômeno espontâneo, nem tão pouco natural, mas sim fruto de uma constância em 
termos de sofrimentos psíquicos visto em conjuntos de mal-estares e dificuldades quotidianas em sua ativi-
dade profissional. Nesse sentido, compreendemos que efetivamente o contexto de pandemia tem proporcio-
nado significativos condicionantes para o surgimento de doenças psíquicas tais como: a duração prolongada 
do confinamento, sobrecarga de trabalho e demandas, risco de demissão no caso dos temporários, ausência 
de contato pessoal com os colegas de trabalho, o medo constante de ser infectado. Contudo, entendemos 
que no caso da classe docente, a base para a maior surgimento e intensificação dessas doenças para esses 
profissionais já vinham se desenvolvendo historicamente. Sobretudo, a partir da conjuntura de exploração, 
flexibilização e precarização do trabalho e dos direitos dos docente dentro da lógica de matriz toyotista. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) indica que desde 1983 a classe docente é a segunda 
categoria profissional, em nível mundial, a portar doenças de caráter ocupacional, incluindo desde rea-
ções alérgicas a giz, distúrbios vocais, gastrite e até esquizofrenia. O estresse que acomete os professores é 
considerado pela OIT não somente como um fenômeno isolado, mas um risco ocupacional significativo 
da profissão (TOSTES et al., 2018). De tal forma, que esse autor nos chama atenção para pensar a possível 
introdução de um novo conceito para nos referirmos a tal condição: o mal-estar docente. Então observado, 
essencialmente, por meio de um complexo de manifestações do corpo e da psique, como estresse, ansieda-
de, depressão e fadiga.

Destarte, compreendemos que efetivamente dentro desse cenário sobre o qual o docente insere-se atual-
mente, herdeiro de todos esses condicionantes históricos de dilapidação de seus direitos e trabalho aliado 
a um contexto de medo para com o momento de pandemia e confinamento, o que se mostra mais severo é 
essa obrigação da reinvenção docente. Em que se exige dos docentes que usem dos mais diversos artifícios 
para a manutenção de uma educação remota que se faça ativa, presente e minimamente acessível para os 
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estudantes. Todavia, ao passo que o sistema educacional negligencia as lacunas das condições trabalhistas, 
estruturais e até mesmo formativas, destes profissionais da educação (PEREIRA; SANTOS; MANENTI, 
2020). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o exposto, diante da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), promotor da doença 
COVID-19, com a necessidade do confinamento social; vislumbrou-se uma nefasta fragilização dos sis-
temas econômicos e políticos, sobretudo alterações no mundo do trabalho. Muitas dessas alterações de-
correntes das mudanças nas modalidades de trabalho presencial para o regime remoto ou de teletrabalho, 
como forma de dar continuidade ao processo de produção, e assim minimizar os impactos decorrentes 
dessa imbricação entre a crise que há em momentos de pandemia e que afetam, por sua vez, a dimensão 
econômica. 

Não obstante, apesar dessas medidas o que se observou foi um contexto de monumental crescimento 
do desemprego no Brasil e no mundo, com altos índices de informalidade e formas de subemprego. Nesse 
sentido, aqueles que se sobressaíram, isto é, conseguiram alcançar alguma alternativa de trabalho e so-
brevivência, tiveram que lidar com dilemas e problemáticas próprias do chamado ciberproletariado ou 
proletariado da era digital, como a uberização do trabalho, flexibilização, precarização de suas condições 
de trabalho e direitos, e principalmente a intensificação de sua labuta nesse contexto das novas tecnologias 
digitais e aumento da concorrência internacional entre os próprios trabalhadores desempregados.

Nesse sentido, com o fechamento de muitas escolas no Brasil e no mundo, não foi diferente o cenário 
para os docentes, em especial aos docentes da rede pública de ensino no contexto das aulas remotas em 
regime de home office. Contudo, como compreendemos que os dilemas e problemáticas que afligem os do-
centes não são apenas próprios desse contexto de pandemia, mas tendo por base processos de precarizações 
históricos em seus trabalhos, caminhamos no sentido de apreender dilemas não só historicamente presen-
tes nos proletários do regime produtivo toyotista, mas com aqueles presentes historicamente nos processos 
de precarização de seus próprios trabalhos no Brasil. 

Assim, observamos como o processo de reestruturação produtiva que ocorreu após a crise da década de 
70, pondo fim às décadas de ouro do capital, provocou metamorfoses na lógica de acumulação do capital, 
as quais alteraram tanto a materialidade quanto a subjetividade da classe operária. O regime de acumu-
lação flexível que se constituiu demandou formas de trabalho cada vez mais flexíveis, multifuncionais, 
mais intelectualizadas com altos índices de intensificação do trabalho no contexto das novas tecnologias 
digitais (TICS). Ademais, para a sua reprodução a nível global, vimos como enquanto presentes no recei-
tuário neoliberal, reformas de mesma lógica nos sistemas educativos. Reconfigurando, desta forma, toda 
essa compreensão tradicional de educação, principalmente no que diz respeito àquela destinada à grande 
camada popular e proletária.

Assim, sobre os auspícios dos principais promotores ideológicos dessa lógica, UNESCO e Banco 
Mundial, no Brasil, sobretudo pós década de 80; a finalidade da escola, a formação dos professores e a 
perspectiva de ensino dos alunos tiveram que ser redirecionadas. A proposta pretendida disso foi ensejar 
o desenvolvimento de uma perspectiva de educação, e como tal alterações nas relações de trabalho, efeti-
vamente polivante e flexível, em detrimento da parcial e voltada unicamente para a apreensão de conteú-
dos típicos de uma determinada profissão, conforme exigia os ditames empregatícios do período fordista/
taylorista. 

Assim, esse profissional mais do que nunca se tornou alvo de processos de controle e domínio por 
sua posição estratégia no seio dessa nova era considerada pós-industrial (TOSTES et al., 2018). Em que 
passaram, por sua vez, a conviver com uma dupla demanda: esperou-se que eles, efetivamente, sejam seres 
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responsáveis tanto pela reprodução de uma cultura dominante individualista, quanto para personifica-
rem as esperanças de mobilidade social das diferentes camadas populares no contexto da teoria do capital 
humano. 

É nesse cenário histórico que situamos os professores do home office com suas aulas remotas no contex-
to da pandemia. Seguindo a esteira desses processos de precarização, eles convivem atualmente com uma 
situação na qual tiveram que buscar alternativas para dar continuidade às aulas remotas de forma urgente 
e repentina, sem qualquer forma de auxílio ou indenização para poder montar sua estrutura de trabalho 
e os posteriores gastos em manutenção. Em consonância com uma débil ou até mesmo ausente formação 
para o trabalho em home office.

Trata-se de um contexto vivenciado que representa, grosso modo, a falácia eurocêntrica de que o avan-
ço das tecnologias da informação e comunicação traria felicidade ao trabalho, tornando-o menos árduo, 
quiçá sem sofrimento (ANTUNES, 2020). Não obstante, o que se vislumbrou foi justamente uma realidade 
em que os docentes tiveram que se reinventar, não no sentido positivo do termo, mas negativo, tendo em 
vista a possível perda de seus empregos. Em rigor, a sua rotina, demandas e exigências foram alteradas de 
forma significativa. Suas jornadas de trabalho tornaram-se confusas, sem uma delimitação clara, com uma 
perceptível intensificação do trabalho. Na qual vislumbramos um claro prosseguimento da mercantiliza-
ção da vida e ao rompimento a demarcação entre o tempo de trabalho e o tempo livre.

A perspectiva que se desenvolveu é que apesar das nuances que impediam o desenvolvimento das aulas 
remotas com qualidade, da qual necessitava-se de um maior planejamento e organização, o professor pre-
cisou se reinventar de tal forma que estivesse sempre disponível. Contexto esse que Traversini, Lockmann 
e Saraiva (2020) melhor conceituou com uma expressiva educação delivery, uma escolarização precarizada, 
amparada no culto ao imediatismo, que dissocia o planejamento da execução. 

Ademais, podemos perceber como a busca da submissão do professorado ao ensino remoto, além de 
ressaltar esse traço de matriz produtiva toyotista, representa os dilemas que refletimos a partir de Antunes 
(2018, 2020) acerca do proletariado da era digital ou ciberproletariado. Uma vez que como seu sistema 
metabólico não podendo prescindir do trabalho vivo, da parte variável da composição orgânica do capital, 
para substituí-lo pela parte objetiva, do trabalho morto; obriga essa parte humana, por sua vez, a conviver 
com esse maquinário técnico-informacional, no contexto das novas tecnologias. 

Não obstante, levando-se em conta o controle que o capital exerce sobre a classe-que-vive-do-trabalho 
tendo em vista o contingente de desempregados que compõe o exército industrial de reserva, criados por 
meio dessas mesmas tecnologias que dilapidam postos de trabalho; essa convivência como vimos não se 
desenvolveu de forma harmônica. O que se observou, em termos objetivos, portanto, foi a individualização, 
invisibilização e a eliminação cada vez mais significativa dos direitos do trabalho desse professorado da 
rede pública de ensino da era digital, agora inserido em condições precárias similares a de um ciberprole-
tariado propriamente dito.
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social do trabalho no capitalismo global. Apesar das dificuldades decorrentes da pandemia e 
dos recursos tecno-operacionais limitados, conseguimos organizar o evento e inovar no que 
diz respeito às sessões de comunicações de pesquisa, tendo em vista a impossibilidade de 
faze-las presencialmente. Deste modo, os inscritos que queriam apresentar sua comunicação 
de pesquisa nos Grupos de Trabalho, deveriam enviar um artigo científico à título de 
comunicação de pesquisa. O artigo científico deveria ser publicado num livro que seria 
registrado pelos pesquisadores como publicação de capítulo de livro. Esta experiencia de 
comunicação de pesquisa é bastante inovadora. Cada volume dos Anais do XII Seminário do 
Trabalho contém a riqueza de temas pesquisados pelos participantes, reunindo uma variedade 
de perspectivas disciplinares tratando do mundo do trabalho no Brasil. Agradecemos a 
todos que acreditaram na possibilidade de realização virtual do XII Seminário do Trabalho.  
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