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Um dos fenômenos mais eminentes do capitalismo 
contemporâneo consiste no contínuo e crescente avanço da 
precarização do trabalho. Formas de trabalho com contratação 
precária, sem proteção trabalhista, embora sejam componentes 
históricos do modo de produção capitalista, assumiram um papel 
mais relevante nas últimas quatro ou cinco décadas, no bojo da 
reestruturação produtiva.  
Com as transformações do mundo do trabalho pautadas pelo 
padrão de acumulação flexível, o capitalismo assume uma 
dinâmica de produção sob demanda, sensível à diversidade dos 
consumidores e que, portanto, demanda um outro perfil de 
trabalhador (e de subjetividade). Se até as décadas de 1960 e 
1970, a acumulação rígida determinava produção/consumo em 
massa e, com isso, trabalhadores superespecializados em 
produtos padronizados, agora se observa o oposto: produção 
flexível e trabalhadores “polivalentes”, capazes de executar 
tarefas distintas a depender dos desígnios do mercado.  
A ideia da polivalência vai sendo introjetada no ideário social 
enquanto premissa do trabalhador moderno, criativo e ativo.  
A capacidade do trabalhador em se adaptar a um processo 
constantemente mutante representaria, na falácia capitalista, o 
reencontro com as suas capacidades criativas.  
Para o capital, portanto, essas capacidades não podem ficar 
confinadas nos limites rígidos de leis trabalhistas de outras 
épocas, tampouco esses indivíduos criativos podem ficar sob o 
rótulo tradicional de “trabalhadores”.  
A suposta transformação do trabalhador em colaborador, 
associado, cooperado, empreendedor e congêneres seria a 
concretização dessa figura moderna e que, para tanto, exige leis 
trabalhistas compatíveis: não havendo mais trabalhadores, 
haveria necessidade das velhas leis trabalhistas? Essa questão 
traz consigo o subterfúgio capitalista para convencer o conjunto 
da sociedade (ou, grande parte dela), de que a retirada de direitos 
é, na verdade, um passo necessário ao desenvolvimento de todos, 
em um mundo criativo e colaborativo. É claro que essa 
invencionice capitalista não tem lastro na realidade, uma vez que 
as transformações têm gerado, por um lado, maior produção de 
riqueza capitalista e, por outro, maior exploração, sofrimento e 
adoecimento para os trabalhadores. Ou seja, por trás da 
modernização trabalhista está o velho processo de pauperização 
e degradação dos trabalhadores. Alguns desses trabalhadores 
têm se levantado contra tamanho despropósito, provando que a 
história é dialética e que qualquer que seja o processo, ele não 
pode se efetivar, monoliticamente, sem sua antítese. 

 

Com efeito, existem movimentos políticos, sindicais, 
acadêmicos e de outras naturezas que buscam entender e 
combater a precarização do trabalho, o que tem se dado, 
sobretudo, através de uma linha defensiva, buscando barrar 
as contrarreformas e garantir que direitos trabalhistas (e 
sociais em geral), outrora conquistados, não sejam 
suplantados. A saúde dos trabalhadores comparece nesse 
processo enquanto dimensão da precarização, sobretudo 
com o agravamento do sofrimento mental corolário à 
captura da subjetividade operária.  
Considerando que a Saúde do Trabalhador é um campo que 
se propõe contra hegemônico justamente por trazer o saber 
operário para uma posição estruturante, a desconstrução 
dos direitos e da subjetividade operária representa a sua 
própria desconstrução. Não à toa, os militantes desse campo 
têm se preocupado com o debate e o enfrentamento da 
precarização do trabalho, engrossando as fileiras de defesa 
dos direitos trabalhistas (e da Saúde do Trabalhador nesse 
contexto). Ora, ainda que essa luta defensiva seja necessária 
e relevante, ela é limitada e insuficiente (Mészáros, 2009). 
Primeiro: esse cenário de trabalho com leis protetoras 
consistentes ocorreu em experiências muitos restritas do 
ponto de vista espaço-temporal, a exemplo de alguns países 
europeus que vivenciaram o Estado de Bem-Estar Social no 
pós-Segunda Guerra Mundial e, mesmo nesses casos, sem 
pleno alcance ou abalos estruturais do capitalismo. 
Segundo: as respostas do capital a essas lutas defensivas vêm 
sempre na forma de uma ofensiva ainda maior, haja vista a 
reinvenção do próprio processo de precarização, agora cada 
vez mais subordinado à tecnologia, com algoritmos que 
fazem previsões sobre as expectativas dos indivíduos e 
moldam os seus comportamentos. A nível do trabalho, cada 
vez mais, há indivíduos convencidos de que são (ou que 
devem buscar ser) empreendedores e, não, trabalhadores, o 
que representa o ápice (até então) da subjetividade 
pretendida pela acumulação flexível.  
Terceiro: limitar-se à defesa dos direitos significa, no 
máximo, garantir que o trabalho continue sendo o oposto 
simétrico do capital, ou seja, fonte de mais-valia (portanto, 
explorado e gerador da desigualdade econômica), mesmo 
que sob maior proteção trabalhista para alguns segmentos 
da classe trabalhadora.  
Portanto, em vez de superar o trabalho explorado, a linha 
defensiva o ratifica. Esses três tópicos contribuem para 
pensar os limites do campo da Saúde do Trabalhador, 
enquanto partícipe dessa linha defensiva de luta. 
Pretendemos vislumbrar um horizonte para além desses 
limites, com vistas às raízes mais profundas da “questão da 
saúde dos trabalhadores” (veja), consoante abordaremos na 
parte II desse texto. ■ ■ ■ 
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