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RESUMO  
Este artigo traz breves reflexões acerca no avanço ultraneoliberal 
assumido pelo Estado brasileiro a partir dos anos 1990 com o desmonte 
das políticas sociais e sua influência na precarização do trabalho que se 
intensifica no período de crises financeira, política além de crise 
sanitária, decorrida da Pandemia da Covid-19. Trata-se de pesquisa 
teórica e bibliográfica, a partirde estudos existentes sobre os impactos 
da crise estrutural e os reflexos para o mundo do trabalho. Identifica-se 
tendências de precarização, terceirização, perda de direitos, aumento 
do desemprego e a uberização dos trabalhadores, responsabilizando-os 
e individualizando a superação da crise estrutural do capital. 
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ABSTRACT 
This article brings brief reflections on the ultra-neoliberal advance 
assumed by the Brazilian State from the 1990s with the dismantling of 
social policies and its influence on job insecurity that intensifies in the 
period of financial and political crisis in addition to the health crisis, 
derived from the Covid-19 pandemic. It is a theoretical and bibliographic 
research, based on existing studies on the impacts of the structural crisis 
and the reflections for the world of work. Trends of precariousness, 
outsourcing, loss of rights, increased unemployment and uberization of 
workers are identified, making them responsible and individualizing the 
overcoming of the structural crisis of capital. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é atividade inerente do ser humano, que o distingue dos outros seres, a sua 

capacidade de transformação da natureza, garantindo sua reprodução social e em cada época 

se tornando mais complexo e influenciando no desenvolvimento da sociedade. Em cada época 

o processo de trabalho foi sofrendo mudanças e novas exigências, empregado para fins 

diversos, não apenas para a sobrevivência da espécie humana. 

Na mudança do período feudal para o capitalismo, o trabalho ganha a forma de 

mercadoria, esta trocada pelo salário que passa a garantir a sobrevivência da classe 

trabalhadora. E não apenas isso, o trabalho passa a ser o valor capaz de gerar lucro, riqueza, 

sustentar as bases da classe detentora dos meios de produção, dando origem a relação que 

Marx descreveu como luta de classes, burguesia e proletariado passam a protagonizar uma 

relação de antagonismos e exploração. 

O processo de trabalho nessa nova era passa a sofrer as requisições e influências do 

capital. A classe trabalhadora passa a viver da compra e venda da mercadoria trabalho, sendo 

subordinado ao capitalista, inseridos numa lógica de exploração e pauperização. Esse processo 

se intensifica desde então, e a sociedade em escala mundial passa a operar de maneira que essa 

lógica seja mantida, utilizando-se de forças políticas e ideológicas para manter o poder e a 

riqueza nas mãos de poucos, e a massa de trabalhadores em todo o mundo numa situação de 

eterna servidão e exploração. 

Os estados-nações passam a desenvolver políticas sociais que desonerem o capital e 

promovam a garantia da produção e reprodução social dos trabalhadores, a partir do chamado 

estado de bem-estar (welfarestate). As políticas sociais, nesse sentido, têm o papel não apenas 

de atendimento das reivindicações dos movimentos dos trabalhadores organizados, mas para 

garantir o processo produtivo, a acumulação de riquezas e fomento de alternativas para 

superação das crises cíclicas do capital, e a cada nova crise mutações ocorrem no mundo do 

trabalho para que o capital se recomponha, promovendo reestruturação do processo produtivo 

e aprofundamento da exploração da mão de obra em todo o mundo.  

A crise estrutural do Capital eclodida no final da década de 1970 que, pelo processo de 

globalização da economia, atingiu grande número de países e trouxe aprofundamentos severos 

no que tange a exploração capitalista, requisitou novas estratégias ideopolíticas para se 
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recuperar. Nesse processo, os Estados passam a ser responsabilizados e chamados a superação 

da crise, momento em que vários modelos de políticas de proteção social e direitos sociais, e o 

chamado modelo de bem-estar social dos países capitalistas desenvolvidos passam a ser 

questionados e atacados sob a justificativa de sobrecarga das finanças do Estado. 

Esse processo impacta diretamente na categoria trabalho e desde então, através das 

chamadas políticas neoliberais, vem ocorrendo o desmonte de direitos e políticas sociais que 

atendem aos trabalhadores, flexibilização, aumento do desemprego, terceirização, diminuição 

dos salários e, mais recentemente, o processo chamado de Uberização da classe trabalhadora 

que, abandonados à própria sorte, buscam no trabalho autônomo, desprotegido e 

desregulamentado, a sua sobrevivência. 

No Brasil, esse processo vem se aprofundando nos últimos anos e sofre uma aceleração 

durante a crise sanitária decorrida da Pandemia da Covid-19, que somada as crises política e 

financeira contabiliza um aumento no número de desempregados e de subempregos. Esse 

processo é reflexo das políticas neoliberais assumidas pelo estado a partir dos anos 1990 e que 

se intensificam a partir de 2016, com a implementação da contrarreforma nas leis trabalhistas. 

Assim, objetivamos refletir sobre os impactos do desmonte do Estado a partir de 

políticas ultraneoliberais e suas consequências para o trabalho enquanto categoria. Trata-se de 

uma pesquisa teórica e bibliográfica, usando como referencial estudos publicados na mesma 

temática para que possamos subsidiar a construção do nosso pensamento, buscando alicerçar 

nossa fundamentação na teoria marxista e marxiana que, ao nosso ver, é capaz de explicar e 

desvelar as contradições oriundas e inerentes ao modo de produção capitalista. Esperamos que 

nossa produção possa contribuir para estudos futuros e compreensão da temática abordada. 

 

2 CRISE DO CAPITAL, NEOLIBERALISMO E TRABALHO: breve contextualização 

 

A crise do capital iniciada na década de 1970 nos países capitalistas centrais impactou 

os seus modelos de proteção social. Essa crise obrigou os países a buscarem uma 

reestruturação das relações Estado-Sociedade-Mercado e o formato de bem-estar social 

(welfareState) assumido desde o pós-guerra sofreu profundas modificações. 

 
A performance de baixo crescimento com aceleração inflacionária e desequilíbrios 
financeiros dos Estados parece ter gerado um conflito entre política econômica e 
política social destruindo aquele "círculo virtuoso do pós-guerra". Mais ainda, parece 
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ter sido definitivamente abalado o consenso quanto à possibilidade de se assegurar o 
crescimento econômico conjugado com a tentativa de contrarrestar a tendência à 
desigualdade e injustiça sociais através de transferências de renda e gastos de 
governos. Do mesmo modo, pareceria ter diminuído a crença na capacidade de 
gerenciamento, pelo Estado, dos vários desequilíbrios, dado o declínio mesmo da 
capacidade de governar, seja por envelhecimento dos mecanismos de política, seja 
pela profunda crise de confiança que afeta a relação governantes-governados. 
(DRAIBE; HENRIQUE, 1988, p.03-04 apud DROR, 1981). 

 

Visando a superação de mais um momento de declínio econômico, o capital passa a 

implantar estratégias para restabelecer seus lucros, e dessa forma promoveu intensas 

modificações no processo produtivo, inserindo o avanço tecnológico e a flexibilização do 

trabalho e como pontua Antunes (2005), deram lugar ao binômio taylorista-fordista. Os 

trabalhadores, nesse sentido, são chamados a se adequarem ao novo modo de produção, se 

tornando cada vez mais qualificados sem, paralelamente, ter ganhos nos seus salários, além de 

promover a diminuição relativa do operariado, que, conforme destaca Dias (2009) gerou um 

aumento de inúmeras formas de precarização, como expansão do trabalho parcial, além do 

aumento dos postos temporários, subcontratação e terceirização, assim como do aumento de 

trabalho feminino. 

No Brasil, por se tratar de um país de capitalismo tardio e dependente, essa crise começa 

a impactar no fim da década de 1970 e início da década de 1980, período em que o país se 

encontrava regido por um modelo de governo autocrático-burguês. Houve no país o 

agravamento da crise econômica motivada pela alta do petróleo que encareceu os custos das 

exportações, com alta taxa de desemprego e inflação descontrolada que culminaram na 

derrocada do modelo ditatorial que vigorava. Toda a insatisfação popular com o Regime ganhou 

intensidade diante do cenário crítico que se formava, assim, os movimentos sociais pelo fim da 

Ditadura ganhavam força. 

O grande marco do processo de redemocratização do país foi a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que simbolizou no campo legal a reconstrução de uma nova era 

social, com o reordenamento do Estado nas políticas sociais que correspondesse às 

necessidades da sociedade (SANTANA; SERRANO; PEREIRA, 2013). Contudo, as possibilidades 

de uma sociedade com grande presença estatal, que buscasse a superação dos problemas 

sociais estruturais e promovesse desenvolvimento econômico e social esbarrou nos limites 

impostos pelo sistema capitalista visando à superação da sua crise que, em decorrência da 

expansão da economia tomou proporções de crise global. 
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Assim, o Brasil entra na década de 1990 assumindo a agenda neoliberal, a partir da 

eleição presidencial que elegeu Fernando Collor de Melo à direção do país. Propaga-se a 

urgência de uma reforma do Estado, com o argumento que este se desviou de funções básicas, 

confrontando o modelo econômico vigente (BRAVO, 2009). O caráter reformista assumido 

pelos governos defendendo que era necessários profundos redirecionamentos no papel do 

estado com vistas à superação da crise simboliza para os setores progressistas da sociedade um 

movimento contrário ao que vinha acontecendo desde a década de 1980, traduzindo-se em 

uma “contrarreforma”. 

O neoliberalismo não é só um conjunto de políticas econômicas, mas, sobretudo, um 

projeto político e ideológico no capitalismo tardio (ZAMORA; LESSA, 2019 apud PUELLO-

SOCARRÁS, 2012) que mercantiliza as diversas esferas da vida humana. Com um conjunto de 

medidas prega a estabilização econômica, mas promove a desregulamentação do Estado, 

prioriza o emprego de verbas públicas para os pagamentos de dívidas infinitas a organismos 

financeiros internacionais, e, acima de tudo, defende um Estado mínimo para o social, 

justificando que os gastos com políticas sociais sobrecarregam as finanças, defendendo uma 

ideia privatista e desmoralizando o setor público, com a falácia de que é ineficiente e ineficaz. 

Desse modo, torna sujeitos de direitos em meros consumidores, comprometendo ainda mais o 

trabalho e o salário. 

Temos, assim, a chamada reestruturação produtiva e a acumulação flexível que 

promoveu espoliação, desmonte dos direitos, contratos e vínculos precários, jornada de 

trabalho intensas e a desorganização política dos trabalhadores. Caracteriza-se 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 (HARVEY, 2010, p.140). Nessa tendência, o grande 

capital passa a migrar para as regiões geográficas subdesenvolvidas em busca de mão-de-obra 

mais barata e desregulamentada, expandindo um novo braço do sistema, o setor de serviços.  

Zamora; Lessa (2019) destaca que foi só com o fim das experiências socialistas nos países 

que formavam a União Soviética que se tornaram propícias as condições para abandonar os 

modelos de Estado de Bem Estar assumidos pelos países e assim promover a globalização do 

neoliberalismo, o que possibilitou o novo período de precarização do trabalho em escala global. 
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O trabalho, entendido como categoria fundamental de distinção entre os homens e os 

animais e determinante do caráter próprio da humanidade, mas também como peça 

fundamental da produção e reprodução capitalista, passa a sofrer os ataques do 

neoliberalismo. Para Alves (2009, p. 189) a experiência da precarização do trabalho inaugurada 

pelo contexto histórico da “temporalidade neoliberal” decorre do que o autor chama de 

síndrome objetiva da insegurança de classe, sendo elas a insegurança de emprego, a de 

representação, a de vínculos e de contratos. 

Essa lógica avança a passos largos, sendo legitimada por governos que para chegarem 

ao poder fazer pactos com o grande capital, promovendo desmontes e desfinanciamento do 

setor público. Conforme destaca Antunes (2018), a nova onda de precarização do trabalho 

apresenta um caráter universal da precarização que atinge inclusive os trabalhadores com alto 

grau de qualificação, tanto nos países centrais quanto nos periféricos. 

Conforme destaca Lara; Hillesheim (2020) ao longo da História do Brasil os direitos 

trabalhistas sempre foram alvos de ataques e flexibilizações, o patronato sempre defendeu que 

a legislação trabalhista e o alto custo da força de trabalho são os entraves ao crescimento 

econômico do país. Atualmente assistimos a mais um ataque, a reforma trabalhista aprovada 

em 2017, com a promessa de aumento de postos de trabalho e recuperação da crise resultou 

na redução do valor do salário, precarização dos vínculos, contratos sem estabilidade, trabalho 

intermitente. A falácia de “decidir junto ao patrão sua carga horária de trabalho” na prática 

traduziu-se em mais exploração de mão de obra barata e sem garantias. 

A contrarreforma Trabalhista foi aprovada em julho de 2017 pela Lei nº 13.467, logo 

após o golpe jurídico-parlamentar e midiático que retirou do poder a Presidenta Dilma Rousseff 

(PT), sob acusação de cometer improbidades financeiras e administrativas, as chamadas 

pedaladas fiscais. Entretanto, entendemos que se tratou de uma estratégia para desmantelar o 

cenário político do país, devolvendo espaço as grandes elites defensoras dos interesses do 

grande capital. A partir disso, sob a direção do sucessor, Michel Temer (MDB), a ofensiva 

neoliberal tem passado com toda força, e através de ajustes fiscais têm ocasionado o 

desfinanciamento e desmonte das políticas sociais. 

O período compreendido como o do ultraneoliberalismo no Brasil inicia-se a partir do 

Governo de Michel Temer, iniciado após o golpe jurídico-parlamentar de 2016, demarcando o 

fim de um período de conciliação de classes, avanços sociais diminutos e sem alterações nos 
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privilégios e nas estruturas das desigualdades sociais no Brasil (SILVA, 2021), que segue em 

pleno curso com o governo Bolsonaro, eleito democraticamente nas últimas eleições.  

Nesse período histórico, temos o desmonte das políticas e direitos sociais por meio das 

várias contrarreformas assumidas pelo Estado e da subsequente adoção de uma política 

nacional abertamente reacionária, antidemocrática e militarizada (FONSECA; ALENCAR, 2021). 

Usamos o termo Ultraneoliberal para conceituar, de acordo com Silva (2021, p.07), que diz ser 

uma forma de expressar a fase mais bárbara e perversa do desmonte dos direitos, da 

precarização e privatização de empresas e serviços públicos vivida pelo país. É a forma de 

expressar o aprofundamento veloz e destrutivo do projeto neoliberal. 

 

3 A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E A PANDEMIA DA COVID-19 

 

O final do ano de 2019 foi marcado pelo surgimento de uma nova doença ocasionada 

por um vírus até então desconhecido. Foi na cidade de Wuhan, na China, que ocorreram os 

primeiros casos da infecção, que em pouco tempo tornou-se o epicentro da doença na China. 

O vírus rapidamente se espalhou por outros países, devido ao número de pessoas que circulam 

entre países constantemente, com intuito de turismo ou por compromissos ligados ao trabalho, 

visto o contexto de globalização da economia. A infecção causada por ele ocasiona a doença 

que foi denominada de “Covid-19”, referenciando a família do vírus e o ano de seu surgimento. 

As questões do mundo do trabalho se somam às questões da saúde. Houve um aumento 

exponencial do desemprego no país, impactando nos riscos de adoecimento e exposição ao 

Coronavírus, pois o governo manteve a postura de defender a política econômica em 

detrimento de posturas mais enfáticas diante o aumento dos casos e avanço da proliferação da 

doença, insistindo que a população voltasse ao seu cotidiano normal de trabalho e circulação. 

Sobre essa postura assumida pelo estado brasileiro em meio a maior crise sanitária das últimas 

décadas, Santos (2020) analisou que 

 

A desconfiguração do sistema brasileiro de relações de trabalho é, sem dúvida, uma 
base forte do neoliberalismo que continua firme mesmo após a pandemia. O 
empobrecimento acelerado da classe trabalhadora e os elevados níveis de 
desemprego tornam praticamente impossível para esses segmentos adotarem as 
medidas de isolamento social necessárias neste momento de evolução da pandemia 
no país, caso o governo não os subsidie fortemente. (SANTOS, 2020, p. 06). 
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Nesse contexto, a grande massa dos trabalhadores se deparou com um cenário obscuro 

de aumento do desemprego e da diminuição, e até mesmo ausência de proteção social no 

momento de extrema complexidade. Conforme Lara; Hillesheim (2020, p. 3) analisam o 

mercado de trabalho brasileiro vivenciava a tragédia promovida pela aprovação da 

contrarreforma trabalhista aprovada em 2017 que, ao contrário de gerar empregos com 

proteção social, produziu relações e condições de trabalho apoiados na informalidade, 

subutilização, subemprego e na ideologia do empreendedorismo.  

Lara e Hillesheim (2020) pontuam que a contrarreforma trabalhista, alterou mais de 117 

artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi amplamente defendida pelos 

empresários com a falácia de modernização dessas leis. Uma ação implementada sem a 

consulta pública e sem a participação de representações dos trabalhadores, a exemplo dos 

sindicatos. 

 

A Lei tem como principais bases a supremacia das negociações entre trabalhadores e 
empregadores sobre as normas trabalhistas, a expansão das atividades terceirizadas, 
a amplitude dos contratos de trabalho e jornadas de trabalhos ajustáveis ao ritmo do 
mercado, os limites ao acesso e atuação da Justiça do Trabalho e, ainda mais, o ataque 
as formas de financiamento dos sindicatos. (LARA; HILLESHEIM, 2020, p. 08). 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022) no primeiro 

trimestre de 2022 o número de pessoas desempregadas chegou a mais de 880 mil. As regiões 

mais afetadas com o desemprego são o Nordeste e o Norte do país. Paralela a essa realidade, 

o número de empregados por conta própria, ou autônomos, cresceu em detrimento das 

contratações dos setores privado e público, que mostraram queda.  

Nessa categoria de trabalho informal, ou por conta própria, a categoria de entregadores 

de aplicativos apresentou um grande crescimento, uma alternativa aos que ficaram 

desempregados. Esse movimento originou o termo “uberização” do trabalho, fazendo alusão a 

um aplicativo de viagens e entregas de refeições, caracterizando o trabalho informal, sem 

vínculos e totalmente desprotegido. 

 

Os assim chamados apps e plataformas digitais impõem os/as trabalhadores/as, quase 
sempre, o rótulo de autônomo/as, sendo o trabalhador/a remunerado por tarefa ou 
lapsos temporais mínimos (como horas), sem qualquer garantia de jornada e de 
remuneração, o que acarreta implicações importantes na dinâmica da gestão e 
controle da força de trabalho (dada a ausência de compromisso explícito de 
continuidade). (ANTUNES; FILGUEIRAS, 2020, p. 32). 
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Somada a essa realidade, atualmente o país encontra-se submerso a inflação mais alta 

dos últimos 6 anos, variando entre 4,5% com estimativa que feche o ano em 6,55% (RUSSI/CNN 

BRASIL, 2022). Essa alta nos preços de itens indispensáveis a sobrevivência, como os 

alimentícios e os combustíveis, tem piorado drasticamente a vida dos trabalhadores brasileiros, 

que dependem do salário para custearem tudo. 

E neste cenário, a população tenta voltar ao fluxo normal com o abrandamento da 

pandemia, motivado sobretudo pelo avanço da vacinação contra a Covid-19 que já impacta na 

grande redução de números de casos. Em contrapartida, o desmonte nas políticas sociais e a 

falta de expansão do trabalho vem se mostrando como uma grande problemática e sem solução 

próxima aparente e, assim fica evidente que a ultraneoliberalização promovida pelo capital para 

refazer seus lucros tem custado caro aos modelos de proteção social. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É certo que a Pandemia trouxe desafios e perdas para todas as camadas sociais, 

entretanto, a forma como cada classe social sofreu esses impactos foi bem diferente. O Brasil 

testemunhou o horror de um governo ultraneoliberal, irresponsável, e porque não dizer 

criminoso, pois ao não assumir a responsabilidade e admitir que a problemática seria muito 

complexa, promoveu a morte de inúmeras pessoas, grande parte dessas vidas trabalhadoras 

que não tiveram meios de se resguardarem diante o perigo do contágio. As populações mais 

afetadas são as que habitam as regiões mais pauperizadas e mais desiguais, que não puderam 

se isolar completamente e que dividem microespaços com dezenas de pessoas da mesma 

família. Algumas comunidades não têm acesso a água potável, um item básico na manutenção 

da higiene e da própria alimentação.  

As políticas sociais, fundamentais na promoção do bem estar dos trabalhadores se 

tornaram dentro da lógica ultraneoliberal espaço livre aos interesses do setor privado, que 

viram nesse campo oportunidades de geração de lucros, tornando os indivíduos que delas 

necessitam consumidores e não mais usuários, conforme o dito por Nunes (2020, p.03) baseado 

na primazia do mercado, na competição, na intervenção estatal mínima e na eficiência do setor 

privado, concretizou-se em políticas de ajustamento estrutural focadas na contenção da 

despesa pública, desorçamentação e desmantelamento do sistema de proteção social. 
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A desigualdade estrutural e histórica do país se expande em meio ao atual contexto em 

decorrência dos impactos das crises financeira e política que assolam o país, inviabilizando a 

plena reprodução da classe trabalhadora, que agora passa a conviver com a precariedade do 

mundo do trabalho a partir de vínculos e relações contratuais precárias ganham maior 

amplitude ante um contexto de contrarreforma, ajuste fiscal e desmonte dos direitos. Fica 

evidente que a precarização do processo de trabalho não garantirá o pleno desenvolvimento 

da sociedade, ao contrário, impacta diretamente na agudização da barbárie, sendo a falta do 

pleno emprego a própria faceta desse processo.  

Os avanços científicos e tecnológicos que promoveram modificações no setor produtivo 

em escala global nas últimas décadas não são capazes, por si só, de gerarem o lucro, fruto 

intrínseco do trabalho e, nesse aspecto, nos lembra a afirmação de Antunes (2000) ao destacar 

que é um equívoco acreditar no fim do trabalho em uma sociedade produtora de mercadorias 

e, que se isso ocorresse encontraríamos o tão sonhado estado de liberdade. Ao contrário, nos 

deparamos com um cenário de destruição que 

 

no fundo é a expressão mais profunda da crise estrutural que assola a 
(des)sociabilização contemporânea: destrói-se força humana que trabalha; 
destroçam-se os direitos sociais; brutalizam-se enormes contingentes de homens e 
mulheres que vivem do trabalho; torna-se predatória a relação produção/natureza, 
criando-se uma monumental “sociedade do descartável”, que joga fora tudo que 
serviu como “embalagem” para as mercadorias e o seu sistema, mantendo-se, 
entretanto, o circuito reprodutivo do capital. (ANTUNES, 2000, p.3). 

 

Fica evidente o complexo momento que atravessamos, em que se faz urgente o resgate 

da consciência de classe e da organização política, para que possamos traçar estratégias de 

superação dessa realidade desafiadora. Podemos dizer que é impossível sobrevivermos dentro 

da atual configuração do sistema capitalista que, ao tentar se recompor destrói tudo em volta. 

“O capitalismo não tem a menor consideração pela saúde ou duração da vida do 

trabalhador, a não ser quando a sociedade o força a respeitá-la.” (Marx, K. O capital, v. 1). 

 

Dedico esse trabalho à Afonso dos Santos (in memoriam) trabalhador do sistema de 

transporte público intermunicipal, adoecido de COVID-19 em junho de 2021, durante sua 

jornada de trabalho, assim como tantos outros. 
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