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Introdução: A categoria superexploração da força de trabalho 

A fundamentação teórica da categoria superexploração da força de trabalho parte 

da compreensão que Ruy Mauro Marini tinha do modo de produção capitalista nas regiões 

periféricas. Marini via elementos e mecanismos no desenvolvimento capitalista que 

promoviam o desenvolvimento em certas regiões e o subdesenvolvimento e a 

dependência em outras. Logo, a compreensão da superexploração da força de trabalho 

perpassa o entendimento da expansão da economia capitalista a nível internacional, do 

tipo de capitalismo que se desenvolveu nas economias dependentes e periféricas e da 

consolidação das relações centro-periferia. 

Para Marini (2000), a estrutura produtiva dos países latino-americanos e suas 

relações comerciais com os países capitalistas centrais – baseada na exportação de 

produtos primários e na importações de manufaturados – se convertia, gradativamente, 

numa espiral de endividamento. Dessa estrutura se estabeleceria a transferência de renda 

– fosse do ponto de vista comercial, a partir das transações de bens com diferentes 

composições de valor, fosse do ponto de vista financeiro, a partir do escalonamento do 

endividamento –, fator determinante no curso do desenvolvimento posterior da região por 

impor mecanismos pelos quais o mais valor gerado nos países periféricos era transferido 

e acumulado nos países centrais. Em decorrência desses aspectos que se estabeleceria a 

relação de dependência, entendida por Marini (2000, p. 109) como “(...) uma relação de 

subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo âmbito as relações de 

produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a 

reprodução ampliada da dependência”.  
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De fato, a forma pela qual a América Latina se inseriu no comércio internacional 

acabou por se firmar como elemento fundamental no desenvolvimento industrial dos 

países centrais. Em primeiro lugar, porque a especialização pela qual os países centrais 

passaram, em seu processo de industrialização, pressupunha a necessidade de ampliar seu 

acesso a bens primários, que eram fornecidos pelos países periféricos. Em segundo lugar, 

o deslocamento do eixo de acumulação do mais valor absoluto para o mais valor relativo 

nos países centrais requeria uma alteração na relação entre o tempo de trabalho necessário 

e o tempo de trabalho excedente, o que partia da redução do valor da força de trabalho - 

determinado pelo valor da cesta de consumo necessária à garantia de suas condições 

médias de reprodução, composta de bens produzidos exatamente pelos países periféricos. 

Logo, havia um movimento de redução do valor dos produtos primários, ao passo 

que os bens manufaturados mantinham seu valor relativamente estável. Ao estabelecer 

uma troca entre produtos que tem seus valores reduzidos gradativamente frente a outros 

que os mantêm estáveis, delimitava-se o intercâmbio desigual que conduzia à 

intensificação da deterioração dos termos de troca. O resultado do intercâmbio desigual 

seria a transferência de renda entre os diferentes países, de modo que os valores gerados 

nas esferas dependentes fossem transferidos e acumulados nas esferas detentoras de 

tecnologias e monopólios. 

A compensação dessa transferência – necessária à manutenção da valorização 

interna do capital - não poderia se dar por meio da ampliação da produtividade – dado os 

limites tecnológicos das nações periféricas - mas a partir do aumento dos graus de 

exploração do trabalho. Seriam, assim, três os principais mecanismos através dos quais 

as nações periféricas compensariam a transferência de valor. O primeiro, seria o aumento 

da intensidade do trabalho, através do qual o trabalhador passa a produzir, em uma mesma 

jornada de trabalho, uma quantidade de bens superior ao que produzia nas condições 

anteriores. O segundo, seria a prolongação da jornada de trabalho, que se trata da extensão 

do tempo de trabalho, de forma a acrescentar o tempo de trabalho excedente em relação 

ao tempo de trabalho necessário. O terceiro, se trata da apropriação de parte do fundo de 

consumo do trabalhador, com o que se reduz o fundo para o trabalhador garantir sua 

subsistência, em favor da ampliação do fundo de acumulação do capital.  

Esses mecanismos, ao alienar o trabalhador das condições mínimas para garantir 

sua subsistência, e ao se basearem no uso intensivo e extensivo da força de trabalho, 

fundamentam um modo de produção estruturado na maior exploração do trabalhador, e 



não no aumento de sua capacidade produtiva. É a isso que Marini chama de 

superexploração da força de trabalho. 

 A superexploração da força de trabalho se codifica, dessa forma, como uma 

categoria própria da reprodução do capital nas economias dependentes, nos marcos das 

relações de troca no comércio internacional. Não se trata, simplesmente, de uma 

ampliação dos mecanismos que permitem um aumento da quantidade de bens produzidos, 

mas sim da intensificação dos mecanismos que permitem uma maior extração de mais 

valor, em um contexto de transferência de renda no sentido periferia-centro.  

 

Uma ponte para mais superexploração 

Marini desenvolveu sua teoria da superexploração principalmente no contexto dos 

anos 1960 e início dos anos 1970, período em que ainda predominavam um vigoroso 

crescimento nas economias centrais e regulamentações estatais sobre a ação dos 

mercados. No entanto, a partir dos anos 1970, esse formato de funcionamento da 

economia capitalista entra em crise estrutural (Mészáros, 2012, pág. 795). O sistema do 

capital se rearticulou para recompor sua taxa de lucro, o que implicava um avanço sobre 

o trabalho. O produto dessa rearticulação é o neoliberalismo entendido como uma forma 

de enquadrar as sociedades nacionais e a economia mundial num novo padrão de 

funcionamento do capitalismo.  

Na periferia, o neoliberalismo significou a atualização e aprofundamento da 

superexploração. No caso do Brasil, a eleição de Fernando Collor de Mello marca um 

novo momento da ação concertada do capital contra o trabalho. A necessidade de 

"flexibilizar" a estrutura jurídica trabalhista foi aprofundada no governo FHC, em que 

foram aprovadas diversas alterações infraconstitucionais na legislação trabalhista.  

A eleição de Lula em 2002 abriu a expectativa de que a subordinação ao 

neoliberalismo seria revertida e que finalmente o país teria um governo “democrático e 

popular”. No entanto, as primeiras movimentações da campanha de 2002 e a política 

econômica implementada frustraram essa expectativa. 

Em seguidas oportunidades, Lula e seus ministros ressaltaram a importância das 

reformas sindical e trabalhista. Como é sabido, nenhuma das duas reformas chegaram a 

ser aprovadas e o crescimento econômico amorteceu as pressões da burguesia pelas 

alterações na legislação (Galvão, 2007, pág. 8). 

No entanto, quando a crise econômica se aprofunda, volta a necessidade da 

burguesia articular seu avanço sobre a legislação trabalhista. A eleição de Dilma Rousseff 



em 2014 representa uma clivagem importante da situação política do país, pois evidencia-

se um arranjo político "dos de cima" com força suficiente para impor seu programa 

econômico.  

É nesse contexto que a Fundação Ulysses Guimarães, vinculada ao PMDB, lança 

em 29 de outubro de 2015 o documento intitulado "Uma ponte para o futuro". Em sua 

abertura, o documento evidencia a mudança qualitativa que ela representa para a 

economia da "nação": "[v]amos submetê-la a um novo e decisivo teste" (pág. 2). 

Após descrever a conjuntura econômica do país àquela altura, o documento se 

volta para o desequilíbrio fiscal, cuja solução seria "um ajuste de caráter permanente que 

sinalize um equilíbrio duradouro das contas públicas" (pág. 5). Além disso, a 

Constituição de 1988 é apontada como uma das principais fontes do desequilíbrio fiscal, 

já que ela e legislações posteriores: "criaram dispositivos que tornaram muito difícil a 

administração do orçamento e isto contribuiu para a desastrosa situação em que hoje 

vivemos" (pág. 7). 

O tom do documento remete às formulações do auge do neoliberalismo nos anos 

1990. No entanto, não se trata de uma simples continuidade linear com as propostas 

anteriores. Uma das novidades do documento é a necessidade de "acabar com as 

vinculações constitucionais estabelecidas, como no caso dos gastos com saúde e com 

educação" (pág. 9). A consequência da proposta é o desmonte tanto da educação quanto 

da saúde públicas, o que afeta diretamente a classe trabalhadora.   

Além disso, o documento propõe "o fim de todas as indexações, seja para 

salários, benefícios previdenciários e tudo o mais" (pág. 10). Com isso, busca-se reverter 

uma "injusta transferência de renda, na maioria das vezes prejudicando as camadas mais 

pobres da sociedade" (pág. 10). Isso também impacta diretamente a classe trabalhadora, 

pois prevê a eliminação da estratégia que permitiu a valorização real do salário mínimo e 

que os benefícios pagos pela Assistência Social possam ser menores que o salário 

mínimo. 

O documento também faz uma longa exposição da necessidade de uma ampla 

reforma da previdência. Prenunciando o que seria a estratégia de comunicação do governo 

Temer acerca da questão, o documento também delineia um cenário futuro catastrófico, 

em que o déficit da previdência "promete simplesmente explodir nos próximos anos" (pág. 

12). Ali também já se notam traços da proposta de reforma que seria enviada meses em 

seguida pelo governo Temer, que previa: "uma idade mínima que não seja inferior a 65 



anos para os homens e 60 anos para as mulheres, com previsão de nova escalada futura 

dependendo dos dados demográficos" (pág. 12). 

Por fim, é importante mencionar que dentre as propostas elencadas como 

"fundamentais" para o desenvolvimento do país, o documento sugere mudanças na 

legislação trabalhista de modo a "permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre 

as normas legais, salvo quanto aos direitos básicos" (pág. 19). Na realidade, esse é o 

único trecho do programa em que há uma menção explícita à questão do direito 

trabalhista, ainda que, como vimos acima, mencione diversos elementos que também 

dizem respeito à situação da classe trabalhadora e seus direitos. 

Uma vez consolidado o impeachment de Dilma Rousseff, em pouco tempo 

propostas contidas no documento do PMDB são remetidas ao Congresso como: a PEC55, 

a retomada do PL 4.302/98 que amplia a terceirização para todos os setores da economia, 

a reforma da previdência e a reforma trabalhista, que será analisada em seguida. 

 

A reforma trabalhista no Brasil 

 Aprovada pelo projeto de lei n. 13.467 de 2017, e em vigor a partir de 11 de 

novembro do mesmo ano, a reforma trabalhista (2016) no Brasil representou a primeira 

grande mudança estrutural nas leis trabalhistas brasileiras, ancorada no discurso da 

necessidade de modernização da legislação trabalhista do país que, criada há mais de 70 

anos, mostrava-se supostamente incompatível com as novas características do mercado 

de trabalho e do sistema produtivo. Seria, nesse sentido, medida fundamental para a 

modernização da economia do país, além de contribuir para o equacionamento dos 

problemas relativos à crise, em especial os vinculados à geração de emprego e renda. Para 

alcançar preterida modernização, a reforma alterou pontos da CLT que dizem respeito, 

basicamente: i) à relação capital-trabalho ou, mais propriamente, ao contrato de trabalho; 

ii) às relações sindicais; e iii) às questões judiciais decorrentes do reclamatório trabalhista. 

No entanto, uma análise detalhada dos principais pontos da reforma conduz, 

inevitavelmente, a outras conclusões. O que se percebe, claramente, é uma desarticulação 

de direitos trabalhistas historicamente conquistados, no intuito de reforçar uma tendência 

já presente na economia brasileira de limitação dos direitos e implementação dos 

mecanismos de flexibilização do trabalho e reforçada a partir dos diversos dispositivos 

criados durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Razões pelas quais essas medidas 

se direcionam à efetivação de maior poder ao empregador no ato de contratação e 

demissão, mediante o estabelecimento de contratos de trabalho temporários e com baixa 



cobertura da legislação trabalhista, o que reduz a segurança do trabalho e da renda do 

trabalhador, aumentando em consequência a fragilização da classe trabalhadora. 

Formalmente, a modificação na CLT se volta para uma tentativa de redução dos custos 

de contratação e manutenção do trabalho que, ao impor exclusivamente sobre a classe 

trabalhadora o sacrifício das crises do capital, tende a beneficiar os lucros e a valorização 

do capital da classe capitalista.    

 Esses aspectos ficam evidentes quando se analisam alguns aspectos da reforma. 

Quanto à relação capital-trabalho, medidas como a autorização para que mulheres 

grávidas trabalhem em locais insalubres, a flexibilização das regras para demissão sem 

justa causa, a redução dos intervalos intrajornada e para amamentação de filhos, a 

regulamentação  do trabalho em casa (home office) e a desvinculação de prêmios, ajuda 

de custo e diárias de passagem dos salários, apontam para uma situação não apenas de 

ampliação da precarização do trabalho, piorando as condições gerais do trabalho, mas 

também modificam a remuneração do trabalho, sempre no sentido de sua restrição.  

 Do ponto de vista das alterações relativas à relação sindical – como o fim da 

obrigatoriedade do imposto sindical e a prevalência de acordos e convenções coletivas 

sobre a lei em casos específicos – e ao reclamatório trabalhista – que, basicamente, retira 

do trabalhador o direito de processo judicial caso assine a rescisão de contrato, e ainda 

lhe impõe os custos processuais em caso de perda do processo –, as medidas claramente 

visam à redução, de um lado, da representação política da classe trabalhadora, e de outro, 

fragilizam o trabalhador frente à justiça do trabalho. Reforçam, nesse sentido, a restrição 

do acesso aos direitos trabalhistas, e reduzem o poder de barganha da classe trabalhadora, 

mediante a uma classe capitalista que tende a se fortalecer frente a tais medidas. 

 Ganham, no conjunto de alterações da CLT, especial destaque dois pontos. O 

primeiro diz respeito à regulamentação da chamada “jornada 12x36”, que permite a 

extensão da jornada de trabalho em até 12 horas diárias e 48 horas semanais, ampliando 

o tempo de trabalho, sem que, necessariamente, haja obrigatoriedade de remuneração 

sobre as horas a mais trabalhadas. O segundo diz respeito ao trabalho intermitente, que 

regulamenta o contrato por períodos de forma não contínua, que remunera o trabalhador 

apenas pelas horas, dias ou meses trabalhados, e restringe sua possibilidade de ocupação 

em outras atividades no período de não atividade na empresa contratante, visto que, ao 

ser demanda a prestação de seu serviço, o não comparecimento resulta em quebra de 

contrato por parte do trabalhador, recaindo sobre ele possíveis multas. No primeiro caso, 

percebe-se uma ampliação da jornada de trabalhado do trabalhador; no segundo caso, é 



objetiva a restrição de acesso a renda pelo vínculo empregatício e a instabilidade do 

trabalho, criando dificuldades para a capacidade de reprodução da classe trabalhadora. 

Aspectos que se vinculam, do ponto de vista concreto, aos aspectos teóricos apontados 

por Marini, e nos permite concluir que os pontos da reforma trabalhista, 

indubitavelmente, se voltam para a ampliação da superexploração da força de trabalho no 

Brasil.   

 

A reforma trabalhista e a superexploração 

 Uma vez que a superexploração é a categoria central no processo de 

desenvolvimento capitalista das economias dependentes, é relevante compreender como 

a superexploração reaparece ao longo do desenvolvimento capitalista nessas economias. 

Como mencionamos acima, a categoria da superexploração foi proposta inicialmente por 

Marini no contexto dos anos 1960 e 1970 e desde então importantes transformações têm 

ocorrido no modo de produção capitalista, dentre as quais chamamos atenção para a 

ascensão do neoliberalismo compreendido como uma ofensiva organizada do capital 

contra o trabalho a nível mundial. 

Compreendemos que a profunda reforma trabalhista aprovada pelo governo 

Temer é uma forma encontrada pelo capital de atualizar a superexploração da força de 

trabalho. Isso se deve primeiramente porque a reforma trabalhista amplia as 

possibilidades de rebaixamento salarial: de forma direta, ao definir como verba 

indenizatória parcelas salariais; e de forma indireta, ao permitir a terceirização irrestrita e 

ampliar as formas de contratação parciais (Teixeira et al, 2017).  

Isso fica evidenciado, em segundo lugar, na introdução do contrato intermitente 

que leva ao paroxismo a tentativa de subordinação do trabalho pelo capital. Nesse formato 

de contratação, não há regulamentação precisa quanto ao número de horas contratadas e 

à remuneração. Com isso, o trabalhador pode receber menos que o salário mínimo, uma 

vez que sua remuneração é proporcional às horas trabalhadas (Teixeira et al, 2017).  

Além da análise das transformações jurídicas ocorridas, também é relevante 

mencionar os impactos no nível de emprego após a aprovação da reforma. O ministro do 

Trabalho, estimava a criação de dois milhões de empregos em dois anos3.  No entanto, no 
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primeiro mês após a aprovação da reforma, os resultados foram opostos: o saldo de 

empregos para dezembro foi negativo em 328.539 vagas4. 

Ainda analisando aspectos do mercado de trabalho de 2017, é importante 

mencionar que a suposta queda do desemprego se deveu principalmente ao aumento da 

informalidade. Em 2017 o total de trabalhadores informais superou o total de 

trabalhadores formais, algo que não ocorria desde 20125. Essa alteração possui aspectos 

qualitativos relevantes para classe trabalhadora pois os trabalhos informais ganham em 

média 44% menos que os trabalhadores formais6. 

Frente aos argumentos acima desenvolvidos, ainda que não seja possível avaliar 

precisamente todas as consequências das alterações da legislação trabalhista, nos parece 

possível afirmar que o conjunto de medidas do governo Michel Temer representa uma 

mudança qualitativa da organização do capitalismo brasileiro que aprofunda ainda mais 

a superexploração da força de trabalho. 
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