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RESUMO  
Este estudo discute de forma breve sobre a temática do Estado e do 
trabalho no contexto do capitalismo e no avanço neoliberal. Aborda a 
relação antagônica e dependente entre capital e trabalho contidas nesse 
modelo de produção e reprodução da vida, destaca a função do Estado 
e como ele se comporta na sociedade capitalista. Para tanto, foi 
realizada a revisão de literatura e uma análise dialética sobre Estado, 
Capitalismo e Trabalho com suas transformações e ciclicidades em 
diferentes momentos históricos. Com isso, no cenário contemporâneo 
tem-se a força de trabalho cada vez mais pauperizada, individualizada e 
invisibilizada, frente ao processo de informatização e digitalização que 
aumentou a exploração da classe trabalhadora. 
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ABSTRACT 
This study briefly discusses the theme of the State and work in the 
context of capitalism and the neoliberal advance. It addresses the 
antagonistic and dependent relationship between capital and work 
contained in this model of production and reproduction of life, highlights 
the role of the State and how it behaves in capitalist society. Therefore, 
a literature review and a dialectical analysis were carried out on State, 
Capitalism and Work with their transformations and cyclicalities in 
different historical moments. Thus, in the contemporary scenario, the 
workforce is increasingly impoverished, individualized and made 
invisible, in the face of the computerization and digitalization process 
that increased the exploitation of the working class. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo pretende discorrer sobre a configuração do Estado diante das 

transformações do sistema capitalista com destaque ao período contemporâneo que é 

perpassado pela tendência neoliberal, e com isso, abordar também as mudanças no mundo do 

trabalho. 

Para tanto, entende-se o Estado como órgão superior responsável pela interferência, 

regulação e proteção da vida; podendo, de acordo com as necessidades do momento, assumir 

um papel mínimo e menos interventor com leis gerais, ou apropriar-se do caráter protetivo, 

ampliando sua área de interferência na vida individual em prol da defesa da vida e da 

propriedade privada. 

Desse modo, apesar de se apresentar como ente superior e imparcial, no contexto da 

sociedade capitalista, tem-se um Estado gerido em favor do grande capital, isto é, na dinâmica 

da produção e reprodução da sociedade capitalista, o Estado é o Estado Capitalista. Com isso, 

a ordem de gestão da sociedade é regulada pelos ideais liberais que prezam pela mínima 

intervenção do Estado na economia e vida privada das pessoas, alegando serem as leis de 

mercado suficientes para a regulação da vida. 

Dessarte, o pensamento neoliberal nasce como forma de retomar os princípios liberais 

clássicos, diante da crise do modelo do Welfare State, atuando na minimização do Estado no 

trato com a força de trabalho e as expressões da questão social, maximizando o incentivo a 

economia e ao capital. 

O objetivo desse artigo é contextualizar a relação entre Estado, trabalho e o sistema 

capitalista vigente, apontando as mudanças no modo produção e reprodução da vida na 

sociedade. A metodologia se deu pelo estudo bibliográfico, com a revisão de literatura do tipo 

integrativa utilizando autores como Poulantzas, Marx, Antunes, Santos, Harvey, dentre outros 

para se desenvolver uma análise crítica da temática. 

Assim, o presente artigo está dividido em três partes: a primeira Breve contexto sobre 

o surgimento do Estado e a concepção de trabalho, que aborda a compreensão de Estado e 

trabalho na sociedade capitalista; a segunda Compreendendo as fases do capitalismo que faz 

uma síntese do sistema capitalista no século XX e inicio do XX; e a terceira Processo de 

Uberização, uma nova roupagem do capitalismo para a exploração da classe trabalhadora no 
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contexto contemporâneo de avanço das tecnologias, apontada por Ricardo Antunes, com 

destaque ao pensamento neoliberal na lógica da globalização o que muitas vezes se evidencia 

as novas formas de exploração e dependência que esse modelo de produção e sociedade 

dispõe. 

 

2 BREVE CONTEXTO SOBRE O SURGIMENTO DO ESTADO E A CONCEPÇÃO DE TRABALHO 

 

Em princípio, ao abordar sobre o Estado, faz-se necessário compreender a relação do 

homem em sociedade, e com isso o dilema de proteção a vida e a subsistência em contrapartida 

a liberdade de escolha individual. A relação do homem contra o homem precisa ser regulada 

para evitar a barbárie. E é nessa problemática que surge o Estado. 

De acordo com Polanyi (2000), pode-se observar um movimento e um contra 

movimento ao analisar a relação do Estado com a sociedade civil. Encontram-se de um lado 

forças liberais que prezam pela ampliação das liberdades individuais; do outro identificam-se 

forças protetivas que defendem o aumento da área de interferência estatal. Ainda nessa 

perspectiva, para Hirschman, a “tarefa de controlar, pela força, se necessário, as piores 

manifestações e as mais perigosas consequências das paixões, é confiada ao Estado” 

(HIRSCHMAN, 2000, p. 15), ou seja, para a dinâmica da vida em sociedade, é essencial a 

manutenção e equilíbrio das sociedades por uma superestrutura que possa regular as relações 

entre os homens por meio do contrato social, isto é, o Estado. 

Contudo, apenas o uso da coerção e repressão do Estado não seriam suficientes para 

refrear as paixões humanas e administrar a sociedade. Dessa forma, ao Estado também é 

atribuído o poder ideológico. Diante disso, tem-se o modelo de produção e reprodução da 

sociedade e do Estado Capitalista, na qual se observa uma sociedade formada por classes e um 

Estado em favor dos interesses da classe dominante, mesmo que nem sempre suas ações se 

limitem ao desejo direto do capital, ou seja 

 

O Estado tem um papel essencial nas relações de produção e na delimitação-
reprodução das classes sociais, porque não se limita ao exercício da repressão física 
organizada. O Estado também tem um papel específico na organização das relações 
ideológicas e da ideologia dominante.” (POULANTZAS, 1985, p. 17). 
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Mesmo sendo um Estado em prol da burguesia, ele também deve atentar-se às 

demandas da classe trabalhadora, pois a mesma, apesar de não reter os ganhos produzidos, é 

essencial a produção e reprodução do capitalismo, ou melhor “o Estado não pode estar, 

exclusivamente, a serviço dos interesses do capital, já que, para se legitimar, ele também tem 

que acatar, de alguma forma, às expressões e reivindicações da classe trabalhadora,” (SANTOS, 

2020, p. 222). 

Ao falar de capitalismo e relações de classe é necessário ter a compreensão sobre o 

trabalho que nesse estudo é utilizada a ideia de Marx (2017) que compreende o trabalho como 

a ação do homem idealizada a um fim que, pela capacidade da racionalidade humana se 

distingue das atividades realizadas pelos animais.  Segundo Marx (2017), o trabalho é entendido 

como a ação racional que o homem desenvolve modificando a natureza para a manutenção de 

sua própria existência: 

 
O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este 
em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo 
com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como uma potência natural 
[Naturmacht]. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua 
própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua 
corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. [...] Pressupomos o trabalho numa 
forma em que ele diz respeito unicamente ao homem. [...] o que desde o início 
distingui o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia 
em sua mente antes de construí-la com a cera. (MARX, 2017, p. 255). 
 

Tem-se em Marx o entendimento que o homem, ao contrário dos outros animais, é o 

único ser capaz de desenvolver um trabalho previamente idealizado, ou seja, a partir de um 

processo, de forma consciente, planejada e racional. E na sociedade capitalista, cujo trabalho é 

apropriado como meio de acumulação de lucros para o capital, este trabalho do homem precisa 

ter um valor de uso e um valor de troca. Assim, segundo Marx (2017), o burguês, detentor dos 

meios de produção e comprador da força de trabalho, consome essa força de trabalho a partir 

do momento em que faz com que o vendedor da força de trabalho (o trabalhador), trabalhe. 

Para além disso, o trabalho na lógica capitalista não se resume ao trabalho com a simples 

finalidade de manutenção da vida. A disputa pela compra e venda de produtos no mercado 

segue a lei da procura e da oferta. Nessa dinâmica, a força de trabalho é vendida ao 

empregador, sendo o produto resultante e excedente do labor do trabalhador expropriado pelo 

burguês, ou seja, a mais-valia “[...] expressão exata do grau de exploração da força de trabalho 
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pelo capital ou do trabalhador pelo capitalista. [...] De modo que o operário trabalha metade 

da jornada para si e a outra metade para o capitalista.” (MARX, 2017. p. 294). 

Dessa forma, o trabalho ganha um novo significado, passando a ser explorado para a 

produção e acumulação de riqueza em prol ao capital. A força de trabalho é cada vez mais 

explorada e fetichizada o que leva ao aumento da pobreza e da mão-de-obra desempregada 

com capacidade de produzir, mas que fica à margem do processo de produção, ocasionando o 

que Marx (2017) denomina de “exército industrial de reserva”. 

 

3 COMPREENDENDO AS FASES DO CAPITALISMO 

 

Esse tópico discorre sobre as mudanças históricas ocorridas no capitalismo e seus 

impactos no mundo do trabalho, modos de vida e produção. Segundo Harvey (1992), o fordismo 

originou-se por volta de 1914, nos Estados Unidos, introduzindo nas fábricas de linhas de 

montagem de carros, a jornada diária de oito horas equivalente a cinco dólares visando 

aumentar a produção e as vendas, baixando o preço dos produtos (através da racionalização 

das tecnologias e uma minuciosa divisão do trabalho). Isso permitiu a inserção do operário no 

mercado de consumo ocasionando a elevação dos lucros e de um novo tipo de sociedade 

democrática, racional, moderna e populista. Ford tinha a ideia de que o uso adequado e 

organizado do poder corporativo, no controle da economia, instauraria uma nova forma de 

viver. 

As crises são inerentes ao modelo capitalista. Pois, duas principais barreiras para o 

fordismo no período entre guerras foram a difícil aceitação, na relação de classes do 

capitalismo, de um sistema de produção que visava longas horas de trabalho puramente 

rotinizado, provocando uma alta rotatividade da força de trabalho; e a intervenção estatal, já 

que a depressão selvagem e a crise de 1930 exigia uma nova forma e uso do poder do Estado. 

A problemática dos poderes Estatais foi solucionada somente após 1945, ocasionando a 

maturidade do fordismo, que serviu de base a um longo período de expansão pós-guerra aliou-

se fortemente ao Keynesianos, levando a um surto de expansão internacional mantendo-se, 

quase intacto até 1973. Tudo isso por conta do equilíbrio de poder que vigorava entre o 

trabalho organizado, o capital corporativo e noção-Estado, garantindo o crescimento de 
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investimentos, aumentando a produtividade e elevando o padrão de vida, a partir de uma base 

estável realização de lucros. 

Com isso, destaca-se o papel do Estado em controlar ciclos econômicos, através de 

políticas fiscais e monetárias, direcionados a investimentos públicos vitais a manter crescente 

a produção e o consumo assegurando o pleno emprego. Desse modo, segundo Harvey (1992) a 

qualidade de vida foi elevada e as crises contidas. Vale lembrar, o papel do Estado variava de 

acordo com cada país, já que os Estados Unidos atuavam como um “banqueiro mundial”. 

Contudo, ainda de acordo com Harvey (1992) havia lutas, majoritariamente operarias, 

populares contra esse sistema que se apropriava da mais-valia e tornava o “trabalho vivo da 

força de trabalho em um trabalho morto”. Essas reinvindicações levou a formação de sindicatos 

e garantias de direitos como: seguridade social, salário-mínimo e outras facetas das políticas 

sociais. Mas, para que esses benefícios fossem alcançados os trabalhadores tinham que 

cooperar com o sistema fordista de produção. 

Harvey (1992) também aborda que, de 1965 a 1973, o fordismo e keysianismo, ficam 

cada vez mais incapazes de lhe dar com as contradições do capitalismo, graças a instalação de 

multinacionais em países do Sudeste Asiático e a substituição das importações na América 

Latina. Soma-se a isso a intensificação da competição internacional, por parte da Europa 

Ocidental e Japão (ignorando o acordo de Bretton Woods, provocando a queda do dólar), 

levando a substituição das taxas fixas do pós-guerra para taxas de câmbio flutuantes, voláteis. 

Isso por conta da rigidez, dos investimentos de capital fixo do sistema fordista que impedia a 

flexibilização e crescimento em mercados invariantes. No período de 1973-1975, ocorreu uma 

forte deflação, em 1973, ocorreu a grande recessão intensificada pela crise do petróleo, e em 

1975, acontece a falência técnica de Nova Iorque. As décadas de 1970 e 1980 foram uma época 

complexa de reestruturação econômica, e de reajuste social e político. 

Dessa forma, Harvey (1992) aponta que a acumulação flexível consiste no confronto 

direto com a rigidez do fordismo, envolvendo-se com rápidas transformações nos padrões de 

desenvolvimento desigual, tanto em setores como em regiões geográficas e em um novo de 

entendimento de espaço-tempo. Assim, a acumulação flexível apresenta altos índices de 

subempregos e/ou desemprego estrutural, ligeira destruição de habilidades e retrocesso do 

poder sindical com o aumento da competição e afunilamento do lucro. Com isso, os capitalistas 
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aproveitaram a oportunidade para impor regimes e contratos mais flexíveis de trabalho, 

diminuindo investimentos em relação ao número de trabalhadores com segurança no emprego. 

Com o declínio do modelo fordista e firmação da acumulação flexível guiada pela 

tendência neoliberal tem-se o desmontes nas conquistas dos trabalhadores, principalmente no 

momento do Welfare State. Exemplo disso são o enfraquecimento das organizações sindicais, 

que a partir do modelo toyotista passa a ficar enfraquecido. Ou seja, 

 
[...] crise atinge também intensamente, como se evidencia, o universo da consciência, 
da subjetividade do trabalho, das suas formas de representação. Os sindicatos estão 
aturdidos e exercitando uma prática que raramente foi tão defensiva. Distanciam-se 
crescentemente do sindicalismo e dos movimentos sociais classistas dos anos 60/70, 
que propugnavam pelo controle social da produção, aderindo ao acrílico sindicalismo 
de participação e de negociação, que em geral aceita a ordem do capital e do mercado, 
só questionando aspectos fenomênicos desta mesma ordem (ANTUNES, 2006, p. 43). 

 

Desse modo, Antunes (2006) entende classe como uma construção social e amplia seu 

conceito abordando a ideia de “classe-que-vive-do-trabalho” sendo formada por trabalhadores 

produtivos e improdutivos, por homens e mulheres que não possuem os meios e instrumentos 

de produção e que precisam vender sua força de trabalho no mercado. 

Isso evidencia a relação contraditória entre capital e trabalho, que o primeiro 

superexplora o segundo no intuito a obtenção do superlucro acaba por alienar o processo de 

trabalho. O trabalhador, com as crises do capitalismo, por vezes perde sua visão de classe, 

destituindo-se da sua dimensão revolucionária. Com isso, observa-se um movimento de 

retroalimentação em que no modelo de sociedade e produção capitalista, o capital cria a 

pobreza e é sustentado por ela, isto é, a sociedade de classe as disparidades socioeconômicas 

são inerentes a lógica vigente. 

Ademais, destaca que nessa estrutura em que se sustenta o capitalismo não se resume 

apenas a opressão de classe. Ao citar o exemplo mais recente na transição entre fordismo e 

acumulação flexível é interessante mencionar que esse período também foi marcado pela 

revolução progressista no papel da mulher no mercado e processo de trabalho. Outrossim, 

Antunes relata sobre a relação de classe e gênero ao abordar as transformações no mundo do 

trabalho e a classe trabalhadora, afirmando que a “classe-que-vive-do-trabalho é tanto 

masculina quanto feminina” (ANTUNES, 2006, p. 54), o processo de precariza do trabalho 

abarca o tripé classe, gênero e raça, sendo mais preponderante quando se aborda a situação 

da trabalhadora pobre e preta. 
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A exploração do trabalho pelo capital continua, sobretudo no contexto neoliberal, o 

trabalho é cada vez mais precarizado e explorado em favor da manutenção do sistema 

capitalista progressivamente selvagem. Em outras palavras, segundo Antunes (2006, p. 10), 

“[...] a sociedade do capital e sua lei do valor necessitam cada vez menos do trabalho estável e 

cada vez mais das diversificadas formas de trabalho parcial ou part-time, terceirizados, que são, 

em escala crescente, parte constitutiva do processo de produção capitalista.”. 

A partir dos anos de 1990 e início do novo milênio, com a descentralização e 

modernização estatal passam a constituir mecanismos político-institucionais na perspectiva 

neoliberal que se expressam através do desmonte do Estado, por meio da redução da sua 

atividade regulatória e produtiva e seu corte privatizante, cujos setores da área social são os 

mais atingidos por essa uma tendência privatista, tendo em vista a minimização do Estado e a 

transferência de responsabilidades para a sociedade civil. 

 

4 PROCESSO DE “UBERIZAÇÃO”  

 

Com o processo de globalização e “financeirização” do capitalismo, no contexto do 

avanço das tecnologias com a indústria 4.0 na era digital, junto a herança dos modelos fordistas 

e toyotista de produção, tem-se cada vez mais observado o processo de precarização do 

trabalho e vida da classe subalterna. Transformam-se as novas formas de produção, otimizam-

se os recursos e tempo, porém, o processo de exploração capitalista continua o mesmo ou mais 

acentuado. Com isso, afirma Antunes (2018, p. 31) 

 

Um desenho contemporâneo da classe trabalhadora deve englobar, portanto, a 
totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda de sua força de 
trabalho em troca de salário, seja na indústria, na agricultura e nos serviços, seja nas 
interconexões existentes entre esses setores, como a agroindústria, nos serviços 
industriais na indústria de serviços etc. Dadas as profundas metamorfoses ocorridas 
no mundo produtivo do capitalismo contemporâneo, o conceito ampliado de classe 
trabalhadora, em sua nova morfologia, deve incorporar a totalidade dos trabalhadores 
e trabalhadoras, cada vez mais integrados pelas cadeias produtivas globais e que 
vendem sua força de trabalho como mercadoria em troca de salário, sendo pagos por 
capital-dinheiro, não importando se as atividades que realizam sejam 
predominantemente materiais ou imateriais, mais ou menos regulamentadas. 

 

Com a tendência neoliberal ver-se aprofundar as disparidades sociais e as expressões da 

questão social que ganham novas roupagens na ciclicidade da sociedade capitalista, já que, 
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além de intensificar desemprego, o subemprego, a precarização do trabalho (marcada pela 

fragilidade de vínculos empregatícios e desmonte de direitos trabalhistas), a pobreza, a 

violência, etc. A Industria 4.0 o mundo globalizado e digital não levou ao fim o trabalho vivo do 

homem, mas sim, criou novas formas de individualizar e invisibilizar a força de trabalho no que 

Antunes (2020) vem a chamar de uberização: “um processo no qual as relações de trabalho são 

crescentemente individualizadas e invisibilizadas, assumindo, assim, a aparência de ‘prestação 

de serviços’ e obliterando as relações de assalariamento e de exploração do trabalho.” 

(ANTUNES, 2020, p. 11). 

O trabalho passa a ser cada vez mais permeado por algoritmos, plataformas digitais, 

inteligência virtual e outras formar de modernização que aumentam a exploração da força de 

trabalho e diminui os direitos dos trabalhadores. Exemplo disso são aparelhos celulares que 

antes eram vistos apenas como dispositivos privados de cunho pessoal, e atualmente são cada 

vez mais introduzidos no processo de trabalho. Hoje os smartphones são instrumentos quase 

ou até mesmo essenciais no desenvolvimento do processo de trabalho. Também se cria-se a 

ficção do microempreendedor e trabalhador autônomo, o que nada mais é que uma força de 

trabalho assalariada e superexplorado, na qual em grande parte não possui horas de dias de 

trabalho regulamentados, levando a jornadas de até mesmo mais de 12 horas diárias, com 

garantias de proteção inexistentes. Com essa ampliação do trabalho precarizado, tem-se o que 

Antunes chama de escravidão digital: 

 

Ao contrário da eliminação completa do trabalho pelo maquinário informacional-
digital, estamos presenciando o advento e a expansão monumental do novo 
proletariado da era digital, cujos trabalhos, mais ou menos intermitentes, mais ou 
menos constantes, ganharam novo impulso com as TICs, que conectam, pelos 
celulares, as mais distintas modalidades de trabalho. Portanto, em vez do fim do 
trabalho na era digital, estamos vivenciando o crescimento exponencial do novo 
proletariado de serviços, uma variante global do que se pode denominar escravidão 
digital. Em pleno século XXI. (ANTUNES, 2018, p.35). 

 

Vive-se um momento marcado pela pandeia de Covid-19, situação que se perdura a mais 

de 2 anos e que escancarou a exploração cada vez mais latente do sistema capitalista. É uma 

crise sanitária que atinge todos os níveis de vida e que aprofundou as desigualdades sociais. O 

cenário de instabilidade e perdas para a classe trabalhadora, que já existiam, se instala e se 

intensificam. 
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Antunes (2020) aponta 3 hipóteses que podem ser desenvolvidas pelo capitalismo para 

perpetuar seu processo de exploração da força de trabalho: a “primeira hipótese é que a 

principal forma experimental se encontra no trabalho uberizado ou naquele vigente nas 

plataformas digitais”. (ANTUNES, 2020, p. 20). A segunda hipótese aborda que “em plena era 

do capitalismo de plataforma, plasmado por relações sociais presentes no sistema de 

metabolismo antissocial do capital, ampliam-se globalmente formas pretéritas de exploração 

do trabalho, que remetem aos primórdios da Revolução Industrial.” (ANTUNES, 2020, p. 21). Já 

a terceira hipótese, em congruência com as duas primeiras aponta que [...] estamos 

ingressando em uma nova fase de desantropomorfização do trabalho, agora caracterizada pela 

intensificação da subsunção real do trabalho à nova máquina-ferramenta-informacional, 

processualidade (ANTUNES, 2020, p. 21-22). 

Logo, na contemporaneidade caracterizada pelo avanço das tecnologias, com a 

informatização, os processos de compra e venda cada vez mais digitalizados, a precarização das 

formas de vida e trabalho, perspectivas que leva-se a pensar na extinção do capitalismo por 

falta do trabalho vivo, mas isso não acontece, pelo contrário ele se mantém e se intensificam 

os processos de exploração. Como exemplo, o trabalho em home office e/ou até mesmo o 

uberizado, formas de trabalho que a pandemia intensificou e caminha para sua consolidação, 

na qual o tempo de trabalho, de lazer e de fazeres privados se misturam, aumentando a carga 

de trabalho e diminuindo os ganhos dos trabalhadores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como discorrido, o Estado Capitalista atua em favor da classe dominante e do capital, 

porém, oferta mínimos a manutenção da força de trabalho. Percebe-se que o pensamento 

neoliberal acredita um Estado Mínimo de leis gerais que possibilitem a liberdade de cada 

indivíduo realizar suas escolhas particulares e aflorarem sua criatividade, primordialmente 

sobre a economia e o trabalho. 

O desemprego, terceirização, pobreza, desorganização urbana, aumento das violências, 

fragmentação da classe trabalhadora, redução do trabalho regular e aumento crescente do 

trabalho precarizado parcial, temporário, crescimento do trabalho informal e exploração da 

classe trabalhadora por meio de atividades polivalentes e multifuncionais, desencadeando a 
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destituição de direitos e desigualdades sociais são elementos considerados inerentes ao 

processo de globalização operada sob comando do capital. 

Assim, observa-se a ciclicidade do sistema capitalista que gera suas próprias crises para 

a sua manutenção e perpetuação. Nos dias atuais, tem-se a indústria 4.0 o processo de 

informatização, digitalização da compra e venda, superexploração da força de trabalho. O cerne 

de acumulação de lucros e exploração da força de trabalho desse sistema continuam e se 

intensificam, a força de trabalho ver-se cada vez mais pauperizada, individualizada e 

invisibilizada o que dificulta o seu combate na luta de classes. E a pandemia de Covid-19 deixa 

cada vez claro a discrepância entre as classes sociais, de um lado grupo de poucos com muita 

riqueza, de outro grupo de milhares com muita pobreza. 
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