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1 INTRODUÇÃO

A discussão apresentada neste capítulo perpassa, enquanto eixo es-
truturante para análise, a problematização acerca da [possível] imersão 
subordinada do Brasil diante da nova divisão internacional do trabalho e 
como isso poderia ter influenciado nas relações trabalhistas decorrentes.

Para isso, a temática principal abordada na primeira parte remeterá 
aos vários debates (com premissas sociológicas) da contemporaneidade, 
que giram acerca da efetiva centralidade da categoria trabalho, mesmo 
em vias de globalização e flexibilização do emprego da força trabalhadora. 
Questiona-se, portanto, se seria assertivo, frente à terceirização e precari-
zação do entendimento do constructo trabalho, em termos de satisfação 
do modelo capitalista moderno e da divisão internacional do trabalho, 
dizer que o trabalho pode ser considerado – ainda – elemento central na 
construção do pensamento social e no entendimento do sujeito enquan-
to ser social.
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Até meados das décadas de 60/70, do século XX, o pensamento so-
ciológico enraizava-se a partir do entendimento do trabalho enquanto 
fundante da estrutura social. Tanto Marx, Durkheim e Weber usavam a 
percepção de sociedade que se desenvolve-se em torno do trabalho. Marx, 
com o entendimento de que o trabalho sistematiza a sociedade em classes 
sociais, dominantes (os detentores das ferramentas do capital) e domina-
dos (a força trabalhadora); Durkheim, com o entendimento da sociedade 
enquanto um organismo vivo composto por “partes” que juntas trabalham 
para que esse organismo se mantenha vivo; e Weber, com a premissa de que 
a sociedade compõe-se de indivíduos e que a forma como eles interagem 
e se relacionam entre si determina e caracteriza essa sociedade.

De certa forma, as teorias marxistas são as que mais usaram des-
ta centralidade do trabalho para o entendimento e até para a criação de 
uma Teoria Crítica da sociedade. No entanto, uma gama de autores con-
temporâneos escreve sobre as possibilidades da perda da centralidade da 
categoria trabalho. Este estudo não buscará entender e desconstruir essas 
teorias que percebem o trabalho não mais enquanto elemento central no 
entendimento do pensamento social. De outra forma, a primeira parte 
deste capítulo tratará de fundamentar o pensamento a partir de autores 
que evidenciam a importância deste constructo mesmo em vias de glo-
balização e precarização do trabalho.

A partir dessa (re)afirmação inicial, a discussão desdobra-se, na segun-
da parte, em torno do contínuo e evidenciado processo de divisão social 
do trabalho, observado inicialmente no seio das comunidades primitivas 
e, consequentemente – com o avanço e modernização das técnicas pro-
dutivas – sua estruturação e afirmação na sociedade capitalista, na qual 
ganhou força e extrapolou os limites locais e nacionais, para tornar-se 
condicionante das relações econômicas entre as nações, por meio de uma 
divisão internacional do trabalho, que, inexoravelmente, tem poderes de-
terminantes nas (e a partir das) relações no locus do trabalho.
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Para o entendimento do Brasil, nesse contexto, e como fator de liga-
ção aos outros capítulos deste livro, será feita a análise do período recente 
da história econômica e social do Brasil. E, para isso, usar-se-á o artigo 
escrito por Marcelo Arend1 no relatório do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA), publicado em 2014 e intitulado Presente e Futuro 
do Desenvolvimento Brasileiro, que analisa o modelo implantado principal-
mente a partir da crise cambial de 1998, que primou-se por uma política, 
segundo o autor, de um contínuo processo de desindustrialização (do setor 
microeletrônico) e de grandes investimentos nos setores de commodities 
agrícolas e industriais, e do complexo fordista, o que sobremaneira deter-
minou a subordinação do país à nova divisão do trabalho internacional.

Então, na finalização deste capítulo, tentar-se-á entender que para 
atender aos interesses internacionais do capital, as forças produtivas, nos 
mais variados cantos do planeta, e especialmente no Brasil, ajustam-se 
às regras do mercado, sendo inevitável, dentro dessa lógica, necessárias 
mudanças para reduzir custos e para preservar os lucros. Esse “ajuste das 
forças produtivas” perpassa a terceirização do trabalho que, dentro da 
temática deste estudo, é bem sintetizada por Tavares, quando diz que “a 
flexibilização proposta ajusta o trabalho aos interesses capitalistas, o que 
resulta numa maior submissão para a classe trabalhadora” (2004, p. 135).

2 O TRABALHO ENQUANTO CATEGORIA

O trabalho2, como força motora da sociedade, desde o aparecimen-
to do homem, foi aprimorado a fim de que o resultado obtido fosse cada 

1 O artigo intitulado A industrialização do Brasil ante a nova divisão internacional do trabalho tem, segundo o 
próprio autor, por “objetivo principal [...] ressaltar as principais transformações sistêmicas que vêm ocorrendo 
na economia mundial nas últimas três décadas e seus impactos sobre a dinâmica de desenvolvimento industrial 
do Brasil” (2014, p. 375). Arend é professor adjunto do Departamento de Economia e Relações Internacionais 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pesquisador visitante no Programa Nacional de Pesquisa 
para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) do Ipea.

2 Lukács atribuiu a Marx o sentido teleológico do trabalho, que passou a ser entendido como um conjunto de 
atividades realizadas por um indivíduo ou um grupo de indivíduos com um propósito. É a aplicação de uma 
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vez mais proveitoso. Destarte, as relações do homem com a natureza e 
do homem com o homem – empregador e trabalhador – moldaram-se a 
partir das interações sociais e, mais recentemente, trabalhistas, as quais 
foram construindo-se ao longo dos séculos. Foi fundamentalmente vol-
tado para a sobrevivência e, mais tarde, direcionou-se para a obtenção do 
capital (Cf. MARX, 2014, p. 29 et seq.). Dessa forma, o trabalho forjou a 
sociedade tal como a conhecemos, com classes sociais, hierarquização es-
tatal e políticas, todas girando em torno das relações do trabalho. Lukács, 
a partir de Marx, chega a afirmar que “o trabalho pode ser considerado o 
fenômeno originário, o modelo do ser social” (2013). Reconhece, ainda, 
nessa atividade, o fundamento que abrange todas as manifestações do ser 
no âmbito da sociedade, estabelecendo-se enquanto categoria central na 
análise do homem em termos de relações sociais.

No âmbito da construção de um método de análise para a sociologia 
e as ciências sociais, “a redução da realidade social ao constructo catego-
ria permitiu à sociologia operar e classificar as complexas manifestações 
do social” (CARDOSO, 2011, p. 266). O autor segue argumentando que 
a categoria trabalho teve fundamental importância desde os primórdios 
do pensamento social, de forma que “um conjunto significativo de pen-
sadores, anteriores ao nascimento da sociologia, já destacava o trabalho 
como um elemento central e de grande importância para o entendimento 
do indivíduo na vida social” (p. 266).

Habermas, ou o jovem Habermas3, entendeu o trabalho, na obra Iena 
de Hegel, como uma forma específica de satisfação das necessidades que 
distingue a natureza do espírito existente. O autor segue argumentando 
que “o trabalho infringe a imposição do desejo imediato e suspende, por 
assim dizer, o processo de satisfação das necessidades” (HABERMAS, 1968, 

força, normalmente sobre a natureza, com o objetivo de atingir uma meta. O trabalho faz com que o homem 
aprenda a conviver com outras pessoas e com as diferenças.

3 O jovem Habermas, ou primeiro Habermas, como é conhecido o período anterior à virada linguística localizada 
a partir dos estudos preparatórios à Teoria da ação comunicativa.
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p. 25), demonstrando, assim, o pensamento social do segundo enquanto 
exteriorização do Eu a partir da categorização do trabalho. Ele afirma:

A institucionalização da identidade do eu, a autoconsciência ju-
ridicamente sancionada concebe-se como resultado de ambos os 
processos: do trabalho e da luta pelo reconhecimento. Os proces-
sos do trabalho, pelos quais nos libertamos da imposição do po-
der imediato da natureza, entram, pois, de tal modo na luta pelo 
reconhecimento que, resultado desta luta, na autoconsciência ju-
ridicamente reconhecida, também fica incluído e fixo o momento 
da libertação por meio do trabalho. Hegel associa o trabalho e a 
interação sob o ponto de vista da emancipação relativamente ao 
poder tanto da natureza externa como da natureza interna (HA-
BERMAS, 1968, p. 33).

Além de ser provedor de riqueza, Hegel entendia, então, o trabalho 
enquanto mediador da externalização do sujeito em relação à natureza 
num processo de criação de consciência de si. Ou seja, usando do trabalho 
o homem foi capaz de “dominar” a natureza, constituindo as condições 
essenciais para a efetiva existência do homem enquanto tal, no berço das 
relações sociais.

Marx, herdeiro e crítico da tradição hegeliana, também evidenciou o 
trabalho enquanto categoria principal para a explicação da sociedade, isto 
é, entendeu-o como o meio pelo qual se permitiu ao ser impor-se sobre a 
natureza que o cerca e dominá-la, exercendo seu reconhecimento sobre 
ela, transformando-a e, por consequência, transformando-se a si próprio. 
Arendt, no mesmo sentido, diz que o trabalho produz um mundo “artificial”, 
notoriamente diferente do mundo natural em que o homem se encontra 
em origem (2007, p. 15), sendo assim reflexo dos desejos do homem. É, 
então, por meio da satisfação de uma necessidade subjetiva – da impo-
sição do ser sobre o natural – que o trabalho adquire envergadura social. 

“Desse sistema de necessidades, segundo Hegel, nasce o princípio da divi-
são do trabalho e, assim, a noção de sociedade civil. Logo, desse ponto de 
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vista da abordagem hegeliana, o social consiste em uma manifestação na 
qual o homem se liberta das necessidades naturais” (CARDOSO, 2011, p. 
267). Isso significa que o sujeito com necessidades vitais, não sendo capaz 
de satisfazê-las por conta própria deve encontrar na relação com “o outro”, 
ou outros, a solução, de modo a satisfazer as suas necessidades, bem como 
a dos outros. Em Hegel, então, a divisão do trabalho é simplista e parte 
sempre do sistema de necessidades, em que a sociedade se move na dire-
ção do atendimento das necessidades subjetivas, as quais, de certa forma, 
se traduzem em necessidades coletivas.

A principal contribuição de Hegel ao pensamento de Marx foi, sem 
dúvida, a adoção do método dialético. Contudo, diferentemente da dialé-
tica hegeliana, que entendia que tudo em seu fundamento era “ideia” ou 
pensamento, Marx entendeu enquanto fundamento do método dialético 
a “matéria”:

Por sua fundamentação, meu método dialético não só difere do 
hegeliano, mas é também a sua antítese direta. Para Hegel, o pro-
cesso de pensamento, que ele, sob o nome de ideia, transforma num 
sujeito autônomo, é o demiurgo do real, real que constitui apenas 
a sua manifestação externa. Para mim, pelo contrário, o ideal não 
é nada mais que o material, transposto e traduzido na cabeça do 
homem (MARX, 1996, p. 140).

A partir dessa percepção, Marx e Engels, em AIdeologia Alemã, enten-
dem que o ato fundante do ser social é aquele que se origina nas relações 
materiais do homem com a natureza, de modo a garantir as condições 
essenciais para sua existência, ganhando, destarte, o trabalho bases onto-
lógicas para o ser social. “O primeiro ato histórico é, portanto, a produ-
ção dos meios que permitam a satisfação destas necessidades.” (MARX; 
ENGELS, 1991, p. 39).

Em Marx, então, a divisão social do trabalho torna-se consequência 
da própria categoria trabalho, pois “não é a consciência dos homens que 
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determina a sua existência, mas, inversamente, é seu ser social que deter-
mina a consciência” (MARX apud LUKÁCS, 2013). Nesse sentido, a divi-
são social e técnica do trabalho perpassa as relações materiais do homem 
com o meio e com outros homens e, quanto mais desenvolvidas forem as 
sociedades, mais evidente fica essa divisão. Dessa forma, no pensamento 
de Marx, a divisão do trabalho enquanto projeção para além da produ-
ção material, de forma que ela age enquanto fator de dominação da classe 
burguesa sobre a classe trabalhadora.

Deste modo, quando comparado com as formas precedentes do ser, 
orgânicas e inorgânicas, tem-se o trabalho, na ontologia do ser so-
cial, como uma categoria qualitativamente nova. O ato teleológico 
é seu elemento constitutivo central, ‘que funda pela primeira vez a 
contínua realização das necessidades, da busca da produção e re-
produção da vida societal, a consciência do ser social deixa de ser 
um epifenômeno, como a consciência animal que [...] permanece 
no universo da reprodução biológica. [...]’ ‘O lado ativo e produtivo 
do ser social “torna-se pela primeira vez ele mesmo visível através 
do pôr teleológico presente no processo de trabalho (e da práxis 
social)’ (ANTUNES, 2006, p. 138).

Antunes, em releitura dos escritos de Marx e Lukács, entende ainda a 
centralidade da categoria trabalho, mesmo na contemporaneidade, quando 
se evidencia uma diversidade de interpretações acerca do entendimento 
de sociedade. Aliás, as novas dinâmicas – tal como a precarização, a ado-
ção de ideais “neoliberais” e a reestruturação e flexibilização da mão de 
obra – propostas (ou impostas) pela globalização do trabalho foram, de 
certa forma, as responsáveis pela “re-afirmação” desta categoria enquan-
to elemento central no pensamento social. Essas mutações criaram, se-
gundo Antunes (2000), uma classe trabalhadora mais heterogênea, mais 
fragmentada e mais complexificada, além das as divisões que decorrem da 
inserção diferenciada dos países e de seus trabalhadores na nova divisão 
internacional do trabalho. E o autor afirma também:
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Ao contrário, entretanto, “daqueles que defendem o fim do papel 
central da classe trabalhadora no mundo atual, o desafio maior da 
classe-que-vive do trabalho, nesta viragem do século XX para o 
XXI, é soldar os laços de pertencimento de classes existentes entre 
os diversos segmentos que compreendem o mundo do trabalho” 
(ANTUNES, 2000, p. 43-44).

É, portanto, justamente a complexificação do mundo do trabalho 
social que justifica o entendimento, segundo Antunes, da permanência 
da categoria trabalho enquanto elemento catalizador das relações sociais. 
Isso remete a uma concepção ampliada para a apreensão do trabalho na 
sociedade contemporânea, em vez de sua negação.

Mesmo tomando-se como ponto de referência o atual e crescente 
processo de flexibilização das relações do trabalho, em Bauman, pode-se 
entender este “trabalho terceirizado e flexibilizado” enquanto agente estru-
turante do ser social. Na construção de sua análise da Modernidade Líquida 
(2001, p. 170), o autor lembra que as incertezas sempre fizeram parte do 
mundo do trabalho; contudo, na atualidade, essas incertezas acentuaram-se. 
Em face da desregulamentação do trabalho, aumento da exploração das 
forças produtivas e constante noção de provisoriedade do trabalho – que 
se torna de curto prazo e precário –, os laços de enraizamento entre traba-
lhador e o próprio trabalho determinam incertezas ainda mais poderosas, 
as quais Bauman chamou de forçaindividualizadora. Essas novas relações 
de trabalhador-empregador determinam, de certa forma, e segundo o 
autor, o momento social em que se encontra a sociedade contemporânea, 
evidenciando, assim, mais uma vez, a importância do constructo trabalho 
(mesmo que precarizado) na raiz do pensamento social.
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3 A NOVA DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 
E DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES

Uma abordagem mais histórica da divisão social do trabalho revela 
que ela se encontrou presente nas mais variadas formas de produção e de 
organização da sociedade. Lukács diz que esta divisão do trabalho surge 
da própria estruturação social do trabalho:

A divisão do trabalho está baseada originalmente na diferenciação 
biológica dos membros do grupo humano. O afastamento da bar-
reira natural, como consequência da socialização cada vez mais 
resoluta e pura do ser social, expressa-se sobretudo no fato de que 
esse princípio originalmente biológico de diferenciação acolhe cada 
vez mais momentos do social e estes assumem um papel predomi-
nante nela, degradando os momentos biológicos à condição de mo-
mentos secundários. Isso fica evidente, por exemplo, no papel que 
desempenham os sexos na divisão social do trabalho (2013, p. 162).

Lukács adverte que é difícil determinar exatamente a origem e a or-
dem de evolução da divisão do trabalho; no entanto, considera a separação 
biológica enquanto fator embrionário da referida divisão. Essa primeira 
polêmica conhecida em face da mencionada divisão, então, é a que separa 
o trabalho por idade e sexo. O que, hoje, enfrenta crítica de vários autores, 
como a posição de Silva:

Argumentos de ordem biológica (capacidades inatas aos indiví-
duos) serviram como justificativa da divisão sexual do trabalho, 
legitimando-a como um processo natural. Estudos comparativos 
de sociedades culturalmente distintas demonstram a improprieda-
de desses argumentos ao revelarem que os supostos “dons naturai” 
atribuídos aos homens e mulheres não são similares em contextos 
culturais diferentes. Os estereótipos do “ser humano” e “ser mulher” 
que sustentam e legitimam a divisão sexual do trabalho, são cons-
truções culturais particulares e de conteúdos específicos, concre-
tos e simbólicos, muito diversificados, comportando uma grande 
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variabilidade de arranjos na determinação das funções, tarefas que 
devem ser desempenhados por homens ou por mulheres (1997, p. 62).

Convém registrar que, nesse contexto, mesmo as comunidades primi-
tivas já possuíam alguma forma de divisão do trabalho, seja no interior de 
cada comunidade ou na diversidade entre elas, na família, na tribo ou na 
aldeia. A partir disso, entende-se que quanto mais complexa a organização 
social, mais particular e evidente a divisão social do trabalho.

Marx e Engels iniciam o Manifesto ao Partido Comunista (2014, p. 
33) afirmando que “a história de todas as sociedades existentes até hoje4 
é a história da luta de classes”. Essa declaração primeira perpassa (e fun-
damenta) toda a abordagem materialista histórico-dialética defendida 
principalmente por Marx. Seu entendimento, como já mencionado, é de 
uma práxis que tem como referência ontológica o trabalho com sentido 
teleológico, o que determinaria, por consequência, a especificidade do ser 
social, de forma que, em um determinado momento (da história), acabou 
por organizar a sociedade antagonicamente, de acordo com a sua relação 
com o trabalho. O desenvolvimento histórico da agricultura na vida do 
homem deixou isso mais evidente. As especificidades de cada modo de cul-
tivar, bem como as próprias culturas e as formas de o homem relacionar-se 
com elas, determinaram o ritmo da divisão do trabalho nas sociedades.

Segundo Gomes (2009), esse contínuo crescimento na divisão e com-
plexificação social do trabalho contribuiu, de maneira muito direta, para 
a obtenção de uma maior produtividade do trabalho, o que, de certa for-
ma, propiciou o aparecimento da propriedade da terra e da apropriação 
dos excedentes e dos meios de produção. A constante especialização do 
processo produtivo, já em vias do capitalismo, define um novo sentido 
teleológico ao trabalho: o lucro.

4 Quer dizer, mais precisamente, a história escrita. Até 1847, a pré-história da sociedade, a organização social que 
antecedeu toda a história escrita, era praticamente desconhecida. (Nota [de Engels] para a edição inglesa de 
1888) (MARX e ENGELS, 2014, p. 69).



O modelo de desenvolvimento brasileiro das primeiras décadas do século XXI

151

Na emergente sociedade capitalista, esta divisão social do trabalho 
apresenta-se enquanto condição específica do sistema, uma vez que a pro-
dução de mercadorias assume um papel central no modelo à medida que 
ela sofre um processo contínuo de especialização e diversificação técnica, 
potencializando, consequentemente, a divisão social do trabalho, de modo 
a hierarquizá-lo. Para Braudel (1985, p. 80), “o capitalismo necessita sem-
pre de uma hierarquia”. Em verdade, essa maiúscula divisão é condição 
sine qua non para a expansão da produção de mercadorias e para que haja 
um ambiente propício ao intercâmbio e à concorrência mercantil. “Os li-
mites das economias nacionais são ultrapassados pelo desenvolvimento 
do comércio internacional, circunstância que dá lugar a uma divisão in-
ternacional de trabalho” (GOMES, 2009, p. 301).

4 A NOVA DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO

O entendimento do conceito ricardiano5 de divisão internacional do 
trabalho remete à noção das funções produtivas que cada país desem-
penha, diante do cenário econômico internacional. É, de sobremodo, a 
primazia da potencialização das “vantagens” – sejam elas naturais (clima, 
solo) ou artificiais (infraestrutura, tecnologia, capital) – possíveis de cada 
Estado-nação – de modo a beneficiar o conjunto das nações com a pro-
dução com menores custos. Trata-se, portanto, de uma divisão social do 
trabalho em larga escala, atribuindo especificidades às nações de acordo 
com o conjunto dos interesses internacionais, mobilizados nas atividades 
produtivas industriais e centradas no trabalho. Ela é melhor definida por 
Silva como o “processo pelo qual as atividades de produção e reprodução 

5 O paradigma da doutrina clássica do comércio diz que os países podem se beneficiar do comércio e da divisão 
internacional do trabalho. Esta é uma teoria do longo prazo, que atravessa o “véu monetário” e salienta o fato de 
que, tanto as vantagens absolutas de custo, quanto as comparativas, dão margem a possibilidades de comércio 
que potencialmente podem ser proveitosas para todos os parceiros; a especialização eleva o padrão de vida, 
tornando um número maior de bens e serviços disponíveis para o consumo (ALBUQUERQUE, 1987, p. 95-96).
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social diferenciam-se e especializam-se, sendo desempenhadas por dis-
tintos indivíduos ou grupos” (1997, p. 64), configurando-se dentro da di-
nâmica atual do capitalismo como um sistema mundial centro-periferia.

Quanto a esse sistema, importante lição nos traz Lima Filho:

[...] a forma centro-periferia constitui a dinâmica pela qual o capi-
talismo se desenvolve historicamente, originando neste movimento 
histórico um processo de contradição entre as economias e socie-
dades centrais e as periféricas, esta não é a principal contradição 
do sistema. Ou seja, embora devamos considerar os conflitos e 
disputa de interesses entre centro e periferia – caracterizados pelos 
blocos econômicos, monopólios tecnológicos e culturais etc – que 
dividem países desenvolvidos e não-desenvolvidos, norte e sul, ou 
primeiro e terceiro mundo, a contradição principal das relações so-
ciais capitalistas reside fundamentalmente no modo de produção 
capitalista mesmo, ou seja, na oposição entre capital e trabalho. No 
processo de produção capitalista, a produção e apropriação privada 
da mais-valia que caracteriza o metabolismo capitalista, capital e 
trabalho são categorias históricas que independem da pertença ou 
localização em determinado Estado-nação (2004, p. 57).

Como percurso histórico, na sociedade capitalista, na lição de Po-
chmann (2001), pode-se identificar três movimentos de divisão interna-
cional do trabalho. A primeira, caracterizada pela eclosão da Revolução 
Industrial, de forma muito particular na Inglaterra, onde se instalou a 
grande indústria, com ruptura da manufatura, caracterizando-se como 
um novo modelo de produção, na qual as fábricas tomam o lugar da pro-
dução artesanal. A segunda surge no Pós-Segunda Guerra, com a hege-
monia dos Estados Unidos da América (EUA), que ficou conhecida como 
capitalismo financeiro, oportunidade em que os países subdesenvolvidos 
começaram a ser financiados pelos países detentores de capital, e muitas 
empresas passaram a instalar filiais em diferentes nações do mundo, o que 
acabou por transformar os países subdesenvolvidos em exportadores de 
produtos industrializados. Por fim, temos a terceira divisão internacional 
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do trabalho, que vivenciamos hodiernamente, que se inicia por volta das 
décadas de 60/70, com o advento da globalização e da revolução microele-
trônica, com franca reestruturação empresarial, assim como expansão de 
investimentos de grandes empresas no exterior, com surgimento de mul-
tinacionais e transnacionais, explicando, destarte, a industrialização de 
alguns países subdesenvolvidos neste período.

Esta terceira divisão internacional do trabalho se deve, em muito, à 
crise do capital, evidenciada principalmente a partir dos anos de 1970, 
quando o já enraizado sistema produtivo fordista/taylorista6 sucumbe a 
uma série de fatores econômicos7, o que repercute diretamente na políti-
ca do Estado, fazendo com que a reestruturação, própria do capitalismo e 
necessária em vias da globalização latente, também passasse pela reestru-
turação do entendimento das políticas públicas do trabalho. Hobsbawm, 
ao escrever sobre o Abismo Econômico no Pós-Primeira Guerra, deixou 
claro que a “história da economia mundial desde a Revolução Industrial 
tem sido de acelerado progresso técnico, de contínuo, mas irregular cres-
cimento econômico, e de crescente ‘globalização’, ou seja, de uma divisão 
mundial cada vez mais elaborada e complexa do trabalho” (1995, p. 92).

Arend (2014), nesse sentido, explica que diante do evidente esgotamen-
to das possibilidades de investimento e crescimento econômico, a partir 
dos complexos metal-mecânico-químico (basilares do paradigma fordista), 
desde a década de 1970, as economias norte-americana, alemã e japonesa 
optaram por investir no processo de renovação e inovação tecnológica da 
base técnica industrial, alicerçando nessas novas bases a retomada do de-
senvolvimento econômico. Segundo Laplane (1992, apud AREND, 2014, 

6 Sistema produtivo regrado por diversas premissas em que o operário faz seu trabalho em série observando 
determinados padrões; é um método de racionalização da produção em massa. O taylorismo é um sistema 
produtivo fundamentado na racionalização da produção, na economia de mão de obra, no aumento da 
produtividade no trabalho, no corte de “gastos desnecessários de energia” e de “comportamentos supérfluos” 
por parte do trabalhador e na intenção de acabar com qualquer desperdício de tempo.

7 O aumento do valor da matéria-prima, os altos índices de inflação, uma série de falências, as crises bancárias, a 
crise do petróleo 1973/74 e a queda permanente na taxa de lucro foram sinais importantes de que o excesso de 
produção decorrente do modelo fordista havia sucumbido.
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p. 376), “a partir dos anos 1980, o eixo econômico da atividade industrial 
nos países desenvolvidos deixou de ser o setor automobilístico (caracte-
rístico do paradigma metal-mecânico-químico) e passou a ser o comple-
xo eletrônico (paradigma microeletrônico)”. Os setores desse complexo, 
ainda segundo Arend, foram os irradiadores do progresso técnico para 
os demais setores industriais, pois, pautados nas novas tecnologias da mi-
croeletrônica e da telecomunicação, proporcionaram capacitação da mão 
de obra na mesma medida que necessitaram dela, assim como oportuni-
zaram sua inserção nos mais variados setores limiares.

O Brasil, também por força das grandes restrições8 à incorporação 
deste complexo microeletrônico na sua base produtiva, ao contrário do 
observado nos países desenvolvidos (que melhor se adaptaram ao novo 
paradigma microeletrônico), voltou-se para setores industriais do paradig-
ma fordista e commodities industriais e agrícolas. As limitações impostas 
pela nova dinâmica internacional levaram, nos últimos quinze anos, a in-
dústria brasileira a investir fortemente em “setores vinculados à indústria 
extrativa, commodities primárias agrícolas e industriais, e ao complexo 
do petróleo” (AREND, 2014, p. 379), os quais, por conta disso, foram os 
setores que tendenciaram a maiores ganhos de participação na estrutura 
industrial brasileira.

A crise do capital da década de 70 deu as cartas. As nações precisavam 
aprender a jogar com elas. Nesse contexto, as especialidades produtivas e 
tecnológicas foram definindo-se. As já potentes economias desenvolvidas 
firmaram-se enquanto centrais internacionalmente, por agregarem-se de 
maneira muito facilitada ao novo paradigma microeletrônico, enquanto 
que, por outro lado, o Brasil direcionou-se a uma especialização exporta-
dora que não se adere à dinâmica da demanda internacional, pois “eleva 

8 Arend destaca dois elementos principais que restringiram a incorporação do complexo microeletrônico nas 
economias periféricas: a) houve, juntamente às novas trajetórias tecnológicas, uma elevação da intransferência 
de conhecimento técnico, somado à apropriação do respectivo progresso técnico; b) a existência de alguns 

“pré-requisitos” (ou exigências) para a assimilação das novas tecnologias do paradigma, como a necessidade de 
mão de obra capacitada e a qualidade de insumos e infraestrutura. (2014, p. 376).
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sua participação nas exportações mundiais de produtos agrícolas e reduz 
a participação dos produtos do complexo eletrônico” (AREND, 2014, p. 
384). Esse “erro”, segundo Arend, somado ao grande investimento no se-
tor industrial do paradigma fordista, acabou por demandar uma menor 
proporção de um alto conhecimento técnico da mão de obra trabalhadora.

O mundo percebeu a inserção, de certa forma submetida, do Brasil, 
ante a nova divisão internacional do trabalho, de tal maneira que os capi-
tais externos investidos no Brasil, praticamente sua totalidade, e que “se 
destinaram à indústria, concentraram-se em setores relacionados a com-
modities primárias e industriais, bem como intensivos em tecnologia do 
paradigma fordista (metal-mecânico-químico)”; percebe-se, “portanto, 
[que] o capital estrangeiro pouco contribuiu para alterar a estrutura pro-
dutiva nacional no período pós-1990” (AREND, 2014, p. 389-390).

Não seria a primeira vez que o Brasil estaria à mercê do mercado 
internacional. Em uma análise da obra de Milton Santos, Pereira destaca 
que o próprio processo de regionalização e estruturação do território bra-
sileiro se deu a partir de “situações [...] muito representativas das inser-
ções sempre subordinadas do Brasil nas divisões do trabalho ao longo da 
história”, o que pode ser percebido, segundo a autora, “a partir da gênese 
de regiões e espaços especializados em um tipo de produção que, predo-
minantemente, é voltada para as necessidades do mercado externo” (2010, 
p. 349). Nessa análise, ela acrescenta:

Para além das feições regionais forjadas no território pelas ativida-
des voltadas ao atendimento das demandas externas, tais ativida-
des e o trabalho alheio às necessidades da nação que elas implicam, 
foram, no mais das vezes, responsáveis pela própria formação da 
sociedade e cultura nacionais. O senhor de engenho do Nordeste 
açucareiro, o seringalista na Amazônia da produção de borracha, 
o coronel do cacau no sul da Bahia ou então o usineiro produtor 
de cana-de-açúcar, cada um deles possui os respectivos tipos e 
classes sociais que lhes são diretamente subordinados (escravos, 
seringueiros, trabalhadores da colheita e das barcaças de cacau, 
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bóias-frias cortadores de cana), forjando particularidades não só 
na exploração do meio geográfico e dos seus recursos, mas também 
mecanismos específicos de exploração social e de acumulação, o 
que de fato caracteriza e aprofunda as particularidades regionais. 
Assim, aspectos culturais locais, trabalho, funções e tipos sociais es-
pecíficos a cada uma das regiões, bem como a criação das cidades e 
portos, os movimentos de migração (a demanda por mão-de-obra) 
e enfim, a própria estrutura social (divisão de classes) e formação 
cultural das gentes foram, assim, resultados de projetos externos 
(PEREIRA, 2010, p. 349).

Não diferente disso, percebe-se que a própria inserção subordinada 
do Brasil na divisão internacional do trabalho, em todos os momentos da 
história, determinou as condições e as relações do trabalho. A moderni-
zação da indústria brasileira, principalmente a relacionada a setores de 
commodities agrícolas e industriais e ao complexo fordista, inserindo-a 
nas cadeias globais de valor, não significou na mesma medida uma me-
lhora significativa das condições de vida e de trabalho para a maior parte 
da população. “Assim, no interior do território da nação, divisões muito 
diferentes do trabalho se sobrepõem e são superpostas atendendo aos 
interesses do mercado internacional” (SANTOS, 1996, apud PEREIRA, 
2010, p. 351).

5 DA DIVISÃO INTERNACIONAL À TERCEIRIZAÇÃO 
DO TRABALHO

Como decorrência da acumulação de capital proveniente do sistema 
capitalista ocorreu, então, a divisão internacional do trabalho, que enten-
dida enquanto divisão social do trabalho tem caminhado, na sua atual for-
ma, à flexibilização, liberalização e precarização do trabalho, com francas 
disputas em torno dos direitos do trabalho e dos trabalhadores, oferta do 
emprego e das condições de desemprego, duração da jornada de trabalho, 
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dos salários, das formas de exercício da força do trabalho. Tem-se a dua-
lidade entre capital e trabalho.

O capitalismo, que foi estruturalmente alçado pelo trabalho, em crise 
repercute diretamente na força trabalhadora. A rigor, os efeitos do capital 
em crise são devastadores para o trabalhador: destrói-se a força huma-
na que trabalha; destituem-se direitos sociais; brutalizam-se uma grande 
massa de trabalhadores; tornam-se descartáveis tanto coisas como pessoas, 
lançando para fora dos circuitos do capital tudo que não lhe serve (AN-
TUNES, 1997, apud TEIXEIRA, 2014).

Beluzzo (2005) avalia a reestruturação do sistema capitalista:

A reestruturação do sistema capitalista, que marcou esse período, 
foi, em grande medida, uma resposta à crise estrutural aberta em 
1974 e à crescente contestação social. A reestruturação buscou-se 
recompor a rentabilidade do capital em queda acentuada, reorga-
nizando o processo produtivo, por meio da introdução da chamada 

“acumulação flexível”, e realocando espacialmente setores impor-
tantes da indústria, o que contribuiu para o surgimento de novas 
fronteiras de acumulação de capital, em especial na Ásia. Nesses 
complexos processos, foram introduzidas novas tecnologias que 
poupam trabalho e diferentes formas de reorganização do proces-
so de trabalho, acompanhadas da desregulamentação do mercado 
e da precarização das condições de trabalho. Mudanças que con-
tribuíram para fragmentar a classe trabalhadora e enfraquecer os 
sindicatos. Observa-se rápida e acentuada desregulamentação das 
economias nacionais, caracterizada pela abertura comercial e, so-
bretudo, financeira. O incremento da concorrência, a reestruturação 
produtiva e as novas tecnologias têm condicionado profundas alte-
rações nas classes sociais, na luta de classes e na posição dos países 
no capitalismo globalizado (LLUZZO, 2005 apud CORSI, 2015).

Vassapolo nos traz elementos que vêm sendo discutidos nesta deno-
minada flexibilização do trabalho:

[...] liberdade da empresa para despedir parte de seus empregados, 
sem penalidades, quando a produção e as vendas diminuem;
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Liberdade da empresa para reduzir ou aumentar o horário de traba-
lho, repetidamente e sem aviso prévio, quando a produção necessite;
Faculdade da empresa de pagar salários reais mais baixos do que 
a paridade de trabalho, seja para solucionar negociações salariais, 
seja para poder participar de uma concorrência internacional;
Possibilidade de a empresa subdividir a jornada de trabalho em dia 
e semana de sua conveniência, mudando os horários e as caracte-
rísticas (trabalho por turno, por escala, em tempo parcial, horário 
flexível etc);
Liberdade para destinar parte de sua atividade a empresas externas;
Possibilidade de contratar trabalhadores em regime de trabalho tem-
porário, de fazer contratos por tempo parcial, de um técnico assumir 
um trabalho por tempo determinado, subcontratado, entre outras 
figuras emergentes do trabalho atípico, diminuindo o pessoal efe-
tivo a índices inferiores a 20% do total da empresa (2006, p. 45-46).

De maneira objetiva, a crise do capital culmina na precarização la-
boral expressa pelo desemprego crônico, nos trabalhos terceirizados e 
informais, na ampliação e intensificação das jornadas de trabalho, na ex-
ploração da subjetividade dos trabalhadores, na queda dos rendimentos 
salariais, enfim, na perda de muitos direitos historicamente conquistados 
(TEIXEIRA, 2014).

No atual contexto mundial a discussão acerca da possibilidade de fle-
xibilização mostra-se importante, à medida que o esgotamento do modelo 
fordista, aliado à atual crise, atinge em cheio os direitos conquistados histo-
ricamente pela classe trabalhadora, dentro do Estado de Bem-Estar Social.

Esta flexibilização, que, em verdade, trata-se de um movimento de 
precarização do trabalho, indubitavelmente, é fruto da nova divisão in-
ternacional do trabalho, calcado no capitalismo globalizado. Nesse norte, 
corroboram os ensinamentos de Mészáros:

A necessidade de produzir desemprego, ‘diminuição de custos’, 
necessariamente surge dos imperativos antagônicos do capital, da 
busca do lucro e da acumulação, aos quais não pode renunciar e 
aos quais tampouco pode se restringir segundo princípios racional 
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e humanamente gratificantes. Ou o capital mantém seu inexorável 
impulso em direção aos objetivos de autoexpansão, não importa 
quão devastadoras serão as consequências, ou se torna incapaz de 
controlar o metabolismo social da reprodução. Esse é o sentido 
profundamente perturbador da ‘globalização’ (2006, p. 32).

Como se percebe, o capitalismo entende como categoria necessária 
esse processo de condições precárias do trabalho e de degradação do pro-
cesso do trabalho e de trabalhadores, trazendo, destarte, essa “nova ordem 
mundial”, uma particular divisão internacional do trabalho, separando as 
relações de trabalho “qualificado” e de trabalho “precarizado”, sob o regi-
me de produção capitalista.

A manifestação mais visível dessa precarização do trabalho é o de-
semprego e as diversas formas de exploração da força do trabalho, o que 
podemos classificar como efeitos da globalização. Rúdiger (2003, p. 42), 
nessa mesma direção, diz que estamos vivendo uma crise do direito do 
trabalho estreitamente ligada à desconstrução e à reorganização do tra-
balhador coletivo em escala mundial, com seus desdobramentos na esfe-
ra jurídica pelo esfarelamento do regramento da relação de emprego em 
múltiplas formas atípicas de normatização das relações de trabalho, um 
trabalho que é contratado no mercado mundial por meio de formas ju-
rídicas diversificadas e flexíveis. Lembra a autora que a atual situação do 
mercado de trabalho é apenas aparentemente flexível e desregulamentada. 
Ocorre que a retirada do Estado como poder regulador do mercado de 
trabalho e o enfraquecimento dos sindicatos como representantes, inclu-
sive jurídicos, dos trabalhadores, somente fortalecem o poder corporativo 
das grandes empresas. Nesse sentido, Marx assim se posiciona:

A divisão do trabalho, em sua forma capitalista, não é mais do que 
um método particular de produzir mais-valia relativa, ou de fazer 
aumentar, às custas do operário, os lucros do capital – é o que cha-
mam de riqueza nacional. Às custas do trabalhador desenvolve-se 
a força coletiva do trabalho em prol do capitalista. Criam-se novas 
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condições para assegurar a dominação do capital sobre o trabalho. 
Essa forma de divisão do trabalho é uma fase necessária na forma-
ção econômica da sociedade, e um meio civilizado e refinado de 
exploração (2014, p. 67).

O que estamos assistindo no capitalismo contemporâneo, como refe-
rido alhures, é a precarização das relações de trabalho. Os novos postos de 
trabalho que surgem em virtude da divisão internacional do trabalho e das 
inovações tecnológicas não mais oferecem, na suanmaioria, as garantias 
sociais e trabalhistas, conquistadas pelos trabalhadores ao longo de anos 
de luta operária. Tudo isso em razão da estratégia empresarial de eliminar 
o ócio do trabalhador; introduziu-se a flexibilidade da organização pro-
dutiva e, por consequência, do próprio trabalhador, pois não se mostra 
mais incomum a contratação de prestação de serviço, ao invés do emprego 
formal do empregado. Condicionam-se os trabalhadores a constituírem 
pequenas empresas prestadoras de serviço, eliminando, com isso, o vín-
culo trabalhista e o tempo “morto” do obreiro junto à unidade produtora.

Como consequência dessa situação posta pela “nova ordem interna-
cional do trabalho”, a massa de trabalhadores precários, na era da globali-
zação, das organizações produtivas flexíveis, é descartada com facilidade, 
desprovida do gozo de seus direitos legais, ampliando o nível de pobreza 

– tanto o número de pobres quanto o aumento da miséria.
Esta, portanto, é a realidade do mundo do trabalho que estamos vi-

venciando: intensificação da exploração do trabalhador, desemprego, fle-
xibilização das relações de trabalho, precarização das relações de trabalho, 
desregulamentação dos direitos trabalhistas, entre tantos outros aspectos 
nefastos dessa dura realidade que assola a classe operária e que acaba por 
provocar a exclusão social de uma crescente massa de trabalhadores.

Antunes (1997), ao fazer uma análise da repercussão do capitalismo 
globalizado, das inovações tecnológicas e das políticas de flexibilização 
como forma de acumulação de capital, unicamente, refere que acabam 
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por deteriorar o ser social e não somente a massa trabalhadora. É essa 
análise que Silva avalia:

Na expressão do autor, o capitalismo promove a redução das neces-
sidades do ser social que trabalha, a desqualificação biológica do 
indivíduo, a tal ponto que o resultado do trabalho é um produto 
alheio ao trabalhador que o produz, é a alienação do ser social e a 
perda de identidade própria e do sentido da vida pode ser entendida 
como o fim da classe que trabalha para viver e o surgimento da clas-
se que só vive para trabalhar. Nesse contexto, surge a importância 
das instituições sindicais para funcionarem como alavancas para 
o gênero humano emancipado. Antunes ainda atribui ao trabalho 
a função de diferenciação entre o homem e os seres vivos, sendo, 
portanto, sua condição de ser social. No entanto, no capitalismo, 
o trabalho é transformado numa mercadoria, num valor de tro-
ca, isto é, sem sentido, sem significado social: o trabalho torna-se 
coisa e o trabalhador é desefetivado. Há uma desconfiguração do 
ser social, uma forma moderna de escravidão, pois o ser humano 
não exerce o seu direito de livre arbítrio. Segundo ele, a dimensão 
abstrata do trabalho contemporâneo mascara e faz desvanecer a 
sua dimensão concreta, de trabalho útil. Nesse ambiente de valor 
de troca, o vínculo social torna-se relação entre coisas. Isso ocorre 
porque o capital é totalmente desprovido de medida e de um qua-
dro de orientações humanas (2006, p. 5).

Nesse contexto, impõe-se uma união, inclusive, em nível mundial, que 
discuta a luta por uma nova sociedade, a partir da exploração da contra-
dição do sistema capitalista, na sua forma globalizada, na atual divisão in-
ternacional do trabalho, em cada nação, em cada povo, em cada ambiente 
de trabalho, observando as peculiaridades locais, pois não se pode assistir 
passivamente à exploração do trabalho pelo capital, mostrando-se neces-
sária a busca de alternativas ao trabalho humano como forma de inclusão 
social e efetivação da dignidade da pessoa.



O modelo de desenvolvimento brasileiro das primeiras décadas do século XXI

162

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos afirmar que o trabalho, enquanto força motora da sociedade 
e mediador da externalização do sujeito em relação à natureza, num pro-
cesso de criação de consciência de si, vem ganhando contornos diferentes 
de outrora, na categoria central no pensamento social.

Estamos vivenciando a “nova ordem internacional do trabalho”, em 
face do atual contexto da divisão do trabalho, uma vez que estamos assis-
tindo uma crise do direito do trabalho, ligado à desconstrução e à reorga-
nização do trabalho coletivo, com retirada considerável do Estado como 
poder regulador, em face da precarização das relações de trabalho. Hodier-
namente, prefere-se a terceirização de prestação de serviço à contratação 
formal, com os direitos inerentes à tal relação.

Está em voga a flexibilização da organização produtiva e, por via de 
consequência, do próprio trabalhador, pois estamos diante da intensifi-
cação da exploração do trabalho, por meio da flexibilização das relações 
e, como fator desaguador, o próprio desemprego.

Impõe-se, portanto, o travamento da discussão acerca de uma nova 
sociedade, de forma a combater, nesse aspecto, a face obscura da globa-
lização, como esmagamento da dignidade da pessoa humana enquan-
to trabalhador.
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