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RESUMO

O estudo a seguir versa sobre os valores e as 

representações acerca do trabalho. Partimos do pressuposto de 

que o trabalho é uma categoria histórica, e que, portanto, 

tais valores e representações foram socialmente erigidos 

construindo um entorno simbólico que é compartilhado pelos 



trabalhadores. A pesquisa foi realizada com trabalhadores 

urbanos usuários do Sistema Nacional de Emprego (SINE-RN), no 

posto matriz de atendimento localizado no bairro Candelária, 

em Natal (RN). Foram realizadas entrevistas com usuários 

registrados nos três tipos de cadastro do sistema: Primeiro 

Emprego, Espaço Profissional Autônomo e Sistema de Geração de 

Empregos. Privilegiamos métodos qualitativos e enfocamos as 

trajetórias profissionais e o cotidiano de trabalhadores 

imersos num contexto de transformações no sistema ocupacional. 

Esse estudo fornece elementos para compreensão do sentimento 

de fracasso e anulação social, expresso pelos sem trabalho e 

mesmo pelos trabalhadores em condições flutuantes e incertas, 

ou seja, precarizadas e flexíveis, vistas amplamente no quadro 

atual. Ao mesmo tempo, indica a necessidade de se pensar que a 

experiência de trabalho, enquanto dimensão norteadora de 

condutas, escamoteia velhas questões como a alienação, a 

exploração e as disparidades que ainda constituem as relações 

de trabalho. 

Palavras-chaves: Trabalho. Trabalhadores. Representações e 
valores. Sistema Nacional de Emprego. 
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1 INTRODUÇÃO 

A realização de um estudo, tal como uma música, reflete um pouco o espírito 

da sociedade e de um tempo. A música de Chico Buarque, de 1976, cujo título 

nomeia esta dissertação, é uma boa expressão da forma como a categoria trabalho 

é entendida na sociedade brasileira, bem como nas sociedades ocidentais 

capitalistas orientadas por sua ética. Vai trabalhar, vagabundo é uma expressão 

imperativa que dita os valores do trabalho e sua moral. Essa ética, da qual falaremos 

ao longo do texto que segue, refere-se aqui a uma moral constituída e sedimentada 

no corpo social, condutora de comportamentos. Ela representa a constituição de um 

conjunto de princípios que revelam e traduzem as ações e o pensamento social. A 

ética do trabalho é, para nós, a expressão de um padrão de conduta que se 

manifesta no imaginário social e se faz presente nos mais diversos campos: na 

literatura, nos sistemas educacionais, na religião, na televisão, no cinema, na 

música. Quando falamos em moral, pode-se compreender ainda como a aplicação 

da ética do trabalho enquanto um valor regulador das relações, como um código que 

define comportamentos considerados corretos ou não pela sociedade. 

Na música de Chico Buarque, aparecem em versos os elementos simbólicos 

dessa ética da qual falamos. O estigma da vagabundagem espraia-se sob aqueles 

que não estão imersos na ordem ditada. O trabalhador, na canção do compositor, 

não pode dormir no ponto, reúne as economias, deposita esperanças frustradas nos 

jogos da loteria. Tem sua vida cadastrada. O trabalhador é um sujeito cuja vida se 

ordena cotidianamente através do trabalho, o qual, apesar do seu caráter alienante, 

disciplinador e muitas vezes penoso, se difundiu historicamente no imaginário social 

também como um elemento fornecedor de identidades e como um meio de inserção 

social. O seu caráter é, portanto, ambíguo e contraditório. E é considerando tais 
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características que propomos pensar os valores e as representações dos 

trabalhadores usuários do Sistema Nacional de Emprego (SINE-RN) na cidade do 

Natal, no contexto atual, de mudanças e redesenhos no sistema ocupacional. 

E tal como os ritmos, o compasso e os temas de uma música, para 

utilizarmos aqui uma metáfora, também as preocupações que estão postas, as 

opções de pesquisa e o pensamento se inscrevem no momento histórico de sua 

produção. Isso nos possibilita pensar que as escolhas que levam um pesquisador a 

optar por um determinado objeto de estudo, bem como suas eleições teóricas, 

resultam também do fato de estarem inscritas num determinado contexto em que 

algumas questões comuns estão em pauta na agenda diária dos pesquisadores. 

Assim sendo, podemos afirmar que esta dissertação resulta das inquietações 

que têm movido os estudos das últimas décadas a respeito do que se convencionou 

chamar mundo do trabalho. E certamente possui as limitações impostas pela tarefa 

constante da realização de uma pesquisa e de busca por compreensão dos 

fenômenos sociais – uma busca sempre incessante. Neste trabalho, está esboçada 

a tentativa de pensar uma categoria sólida e bastante estudada nas Ciências 

Sociais, partindo de preocupações referidas a pessoas anônimas que compõem os 

mercados de trabalho. Isso porque partimos de algumas inquietações que somente 

poderiam ser pensadas considerando-se as experiências de trabalho, as frustrações, 

os anseios, as dificuldades, enfim, a dimensão cotidiana daqueles que atribuem 

formas e vida através de suas ações à esfera do trabalho.

Quando da elaboração inicial das questões com as quais nos ocuparíamos ao 

longo da pesquisa, uma máxima popular nos chamava atenção: “O trabalho 

enobrece o homem”. Este adágio, bastante conhecido, trazia para nós duas 

categorias fundamentais: o trabalho, com a qual já nos ocupávamos noutros 



13

estudos, e a idéia de uma dignidade social construída através dessa dimensão da 

vida. A dignidade do homem através do trabalho incomodava porque punha-nos a 

pensá-lo como um valor social, como um meio de distinção dos trabalhadores entre 

si e diante da sociedade enquanto sujeitos dignos ou indignos, dependendo de sua 

inserção ou não no mercado. Tal idéia nos remetia diretamente a uma outra: o 

trabalho, enquanto qualificação social moral positiva, aparecia, para nós, destituído 

de sua própria história. Afinal, o trabalho nem sempre fora tido como atividade 

dignificante.

Movidos por tais problemáticas, partimos para tentar compreendê-las, desde 

já concebendo o trabalho como histórico, o que nos possibilitaria considerar que tal 

qualificação seria resultante de um processo de afirmação que tinha a sua redenção 

na era moderna, através da transformação do trabalho em uma relação de emprego, 

o que o promoveu a um lugar central na organização social. Entretanto, não seria 

suficiente pensar o tema sem trazer para o cenário os discursos dos principais 

protagonistas dessa trama: os trabalhadores. Daí, optarmos por buscar 

compreender o trabalho, em suas representações simbólicas e materiais através da 

interpretação desses sujeitos. Elaborado o cenário, partimos para a exploração do 

campo de estudo, o qual, com o decorrer do processo de realização da pesquisa, 

trouxe à tona novas questões. 

Posto como nosso objetivo estudar as representações e os valores em torno 

do trabalho, surgiu a seguinte questão: seria possível definir uma categoria 

profissional numa sociedade cujos mercados são caracterizados pela 

heterogeneidade? Para estudarmos as representações, não bastaria definirmos uma 

categoria específica, visto que esbarraríamos em alguns obstáculos. O primeiro é a 

diversidade própria ao mundo do trabalho (característica vista localmente e que faz 
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coro ao que se observa no âmbito nacional e global1), composto por enorme 

diversidade de setores, profissões, histórias, perfis, situações ocupacionais, 

categorias.

O segundo obstáculo, conseqüência direta do primeiro, é que cada categoria 

é permeada por diferentes composições, sejam elas alusivas à qualificação e às 

condições de trabalho, sejam alusivas à inserção nos movimentos de representação. 

Trabalhadores de setores distintos, que vivenciam condições diferenciadas, por 

certo discorreriam sobre suas próprias experiências, cujas particularidades nos faria 

enfrentar o risco de discorrer com base em generalizações acerca de um todo mais 

complexo. Sendo assim, optamos por buscar um campo que retratasse a 

diversidade do mundo do trabalho. Daí, voltarmo-nos para o Sistema Nacional de 

Emprego (SINE), que constitui um campo múltiplo. Definiu-se, então, que a pesquisa 

seria realizada no posto matriz do SINE na cidade de Natal (RN), onde poderíamos 

entrevistar diversos personagens de um cenário diversificado2.

Estudar as representações dos trabalhadores, seus valores e suas 

experiências de trabalho coloca-nos diante de uma pesquisa que requer métodos 

ditos qualitativos. A escolha do método determina o caminho a seguir e é definida 

pelo que queremos estudar, pelos objetivos. Essa escolha representa a porta mais 

adequada a ser aberta para a compreensão e análise do objeto de estudo. De tal 

forma, optamos pela realização de entrevistas abertas, semi-estruturadas, com os 

usuários do posto do SINE. 

1 Sobre uma caracterização do mercado de trabalho local, ver: Região Metropolitana de Natal: 
radiografia do mercado de trabalho, DIEESE, 2002. Um estudo bastante equilibrado sobre as 
mudanças vistas nas últimas décadas no mundo do trabalho, em vários países, pode ser consultado 
na obra de Castells (2002, v.1, cap.4).
2 Para que o leitor tenha uma idéia dos diversos tipos de ocupações oferecidas através do SINE, 
segue como Anexo A um quadro com as vagas disponíveis para o dia 06 de fevereiro do ano de 
2006.



15

Os arranjos e instrumentos metodológicos 

Partindo da orientação dos métodos qualitativos, foi elaborado um roteiro (que 

segue como apêndice A) para a realização de entrevistas abertas, semi-

estruturadas, amparadas nos procedimentos teórico-metodológicos da história oral, 

dado que, através dessa metodologia, é possível buscar compreender as trajetórias 

profissionais dos entrevistados, localizando suas ações na sociedade e sua relação 

com o meio que o circunda e que ele constrói.

Através das entrevistas, tentamos dar relevo às representações sociais 

(pensadas aqui como uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 

partilhada, que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social) presentes nas falas dos entrevistados acerca do trabalho. Nas entrevistas, 

destacamos a trajetória de trabalho de cada entrevistado, as percepções acerca das 

barreiras identificadas hoje como responsáveis pela dificuldade de inserir-se no 

mercado de trabalho formal, e, sobretudo, qual representação do trabalho, em sua 

acepção mais ampla, esses sujeitos apresentam. Definimos, então, no roteiro, uma 

estrutura formada pelos seguintes tópicos gerais: (01) trajetória de trabalho/trajetória 

ocupacional da família; (02) transformações recentes e o impacto na vida dos 

trabalhadores; (03) compreensão sobre o trabalho; (04) perspectivas de trabalho. 

Organizou-se o roteiro de duas maneiras, para que a entrevista pudesse ser 

realizada com pessoas que já haviam trabalhado e com aquelas que nunca haviam 

trabalhado; neste caso, os jovens constituem maioria. 

Contudo, cada entrevista revelou as suas particularidades, o que fez com que 

o roteiro fosse utilizado de modo bastante flexível, muito mais como um guia de 

orientação. Além disso, questões não contempladas no roteiro foram surgindo ao 

longo da pesquisa, através do contato com os entrevistados. Problemáticas que 
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eram urgentes no nosso projeto foram colocadas em segundo plano e outras foram 

surgindo, o que nos fez, por exemplo, pensar na existência do que denominamos 

constituir uma ética do provedor, – orientadora dos princípios de dignidade e 

valorização social através da sustentação familiar e pessoal através do trabalho –, 

ou mesmo nas distinções presentes nos discursos dos trabalhadores pobres entre 

“Nós” – como reconhecem aqueles que partilham de situações, histórias e 

dificuldades comuns – e “Eles” – como designam, de modo genérico, aqueles que 

vivenciam realidades socioeconômicas diferentes. Tais preocupações nos indicavam 

a necessidade de realçar que esses trabalhadores se postavam diante de um lugar 

específico na sociedade, o que é um dos elementos principais na interpretação que 

eles realizam de suas histórias de trabalho, cujo ponto de partida são sempre os 

bens materiais e simbólicos que definem as disparidades sociais e econômicas 

vivenciadas e que os fazem interpretar as cisões entre grupos e pessoas que tem 

acessos e oportunidades diferentes na sociedade. 

Pensando um pouco sobre as entrevistas 

Por que utilizar entrevistas e quais os possíveis problemas nessa utilização? 

Primeiramente, utilizamos as entrevistas como recurso para ouvir histórias.

Recorrendo a Garcia (2004, p.04), podemos afirmar que tal recurso 

Capta a dinâmica, as características e parâmetros da cultura individual. 
Através dela é possível perceber como o sistema sócio cultural afeta o 
comportamento individual, valores e auto-imagem. Por outro lado, o 
indivíduo afeta a comunidade em que vive, atuando como uma fonte de 
mudança cultural significativa. História de vida fornece o aspecto social, o 
psicológico e a interface entre ambos.

É importante ressaltar o encadeamento de fatos que um trabalhador constrói 

ao relatar a sua história de vida. Quase sempre se inicia o relato contando onde 
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nasceu, os momentos que marcaram sua trajetória, os sofrimentos e, com grande 

relevo, aparece a história do que fez. Isso porque as histórias de trabalho se 

confundem com a linearidade cronológica da vida. As histórias apresentam os 

méritos, expressam a necessidade do reconhecimento social, destacam ocupações 

privilegiadas, as situações difíceis superadas, os fatos merecedores de orgulho. Nas 

narrações, cada sujeito se torna herói comum do cotidiano. E aparece nas falas o 

que cada um filtra como situações possíveis de serem rememoradas.

Durante a realização das entrevistas com pessoas até então desconhecidas, 

o sujeito recebe o entrevistador como um outro. Recordando a sua trajetória, ele 

refaz o passado mediante filtros que selecionam o que é e o que não é permitido ser 

conhecido. Por isso, cada situação é peculiar. Veja-se o caso do sujeito que relata 

para um estranho situações de constrangimento, de humilhação, vivenciadas no 

trabalho, tal como pudemos deparar-nos. O silêncio das pausas durante os relatos 

comunica ruidosamente os sentimentos de cada entrevistado. Quanto aos 

trabalhadores pobres, que vivem situações de vulnerabilidade, instabilidade e 

precariedade, está contido e expresso nessas situações o peso que representa o 

auto-reconhecimento de lugares e posições hierarquicamente inferiores na 

sociedade, no que diz respeito ao gozo de direitos, ao acesso a bens simbólicos e 

materiais.

Noutros casos, a entrevista transforma o entrevistador em alguém que, de 

fato, está ali “para ouvir” – não para ouvir simplesmente o que antes objetivamos 

num gabinete de estudos, mas para ouvir o entrevistado naquilo que lhe é 

imprescindível. Em algumas entrevistas, fomos transformados em velhos amigos 

desde dez minutos atrás. São aqueles casos em que ouvimos não propriamente 

relatos, mas desabafos. 
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Com isso, estamos querendo fazer algumas afirmações: cada entrevista é 

única em suas condições; cada relato é peculiar; cada distinção reflete uma história 

pessoal de vida, o que exige do entrevistador, sobretudo, a postura de respeitar o 

“tempo” de cada entrevistado, para que a realização da pesquisa não se configure 

num ato de arbitrariedade. Nesse sentido, provavelmente o que tentamos apreender 

dos relatos ouvidos dos trabalhadores usuários do SINE, à luz da conjugação com 

as teorias, são leituras das leituras que cada sujeito fez e faz a partir do lugar que 

ocupa na sociedade, do conjunto de valores e símbolos que compartilha. Sem 

pretender tomar as técnicas de pesquisa como auto-referentes, apoiamo-nos em 

alguns estudos que tratam da utilização de entrevistas3 com vistas a ouvir histórias 

de vida, como os de: Bosi (1994), Ferreira (1996), Ferreira (1998) e Garcia (2004). 

Nosso campo de pesquisa (Posto do SINE) 

Acompanhamos o posto localizado no bairro Candelária durante duas 

semanas do mês de junho, no ano de 2005. Contudo, nossas visitas ao posto se 

iniciaram ainda no final de 2004, quando investimos numa conversa e negociação 

para termos acesso ao local e, assim, realizarmos a pesquisa. Esse processo, 

todavia, foi marcado por algumas dificuldades que posteriormente nos foram 

esclarecidas através da própria observação da rotina da instituição. A partir deste 

tópico, segue uma breve descrição dos problemas encontrados no nosso campo. 

Diante das dificuldades que surgiram, antes mesmo de obtermos a permissão 

para freqüentar o local e abordar os usuários, julgamos necessário expor o percurso. 

Na primeira visita, em dezembro de 2004, foi entregue o primeiro ofício em nome do 

3 Para conferir sigilo aos nomes verdadeiros dos entrevistados, todos ganharam na pesquisa um 
codinome correspondente a um pássaro brasileiro, uma sugestão bem recebida do orientador. Os 
relatos obtidos, que aparecem no texto resultaram de entrevistas gravadas e posteriormente 
transcritas.
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Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais e da UFRN, aos quais se vincula 

a produção do trabalho de dissertação em questão, no intuito de explicitar os 

interesses e objetivos da pesquisa, bem como a importância do acesso àquele posto 

para a viabilização da mesma. 

Durante alguns meses entre fins de 2004 e 2005, o posto sofreu uma 

mudança na coordenação. Em nova visita, descobrimos que o ofício entregue havia 

sido perdido e, perante uma nova coordenação, tivemos de reiniciar o processo de 

diálogo no intuito de poder realizar as nossas visitas. Finalmente, passados cerca de 

quatro meses, começamos a freqüentar o posto, sob o olhar sempre vigilante do 

coordenador do posto. 

Através de conversas com as atendentes e observando a rotina diária do 

local, pudemos constatar os motivos mais comuns que levavam os usuários até o 

posto: o desemprego, a busca por contratações temporárias com curtas jornadas 

(diárias), procura por cursos de qualificação (no caso dos jovens). As atendentes, 

dada a vivência diária no local, conheciam os freqüentadores mais assíduos – 

alguns que já tinham cadastro há mais de quinze anos e quase diariamente se 

apresentavam na expectativa de pegar um serviço, ou seja, conseguirem uma 

ocupação4. Diante dos relatos das atendentes, entre uma e outra entrevista, quase 

sempre tentávamos ouvi-las. Contudo, ainda na primeira semana de nossas 

freqüentes visitas, uma das atendentes acabou sendo chamada atenção pelo 

coordenador (seu superior, na hierarquia dos cargos), devido ao fato de essa 

funcionária prestar informações que poderiam não lhes ser cabíveis de fornecer. A 

partir de então, as atendentes foram instadas a mudarem a atitude diante da nossa 

presença no local: não só cessaram os relatos das histórias antes obtidas, bem 

4 Esse tipo de caso é comum entre os trabalhadores diaristas. Estes, em função até do caráter das 
jornadas que procuram (diárias), freqüentam o posto quase todos os dias. 
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como cessou o clima de cordialidade antes instaurado. Em tentativa de esclarecer 

que o propósito da pesquisa não era realizar qualquer tipo de avaliação institucional, 

o que deveria, portanto, diminuir o clima de desconfiança, o coordenador portou-se 

rigidamente, informando-nos que qualquer que fosse a informação desejada, não 

procurássemos conversar com as atendentes, mas com a própria coordenação. 

Não foi sem motivo que se instaurou a desconfiança diante da presença de 

alguém não vinculado à instituição. Da forma como se organiza a estrutura dos 

cargos e os diversos tipos de contratação na Secretaria de Estado de Trabalho, 

Habitação e Assistência Social (SETHAS), é possível afirmar que há uma 

rotatividade de funcionários causadora de insegurança e de medo nesses. Outra 

constatação de caráter superficial e sem comprovação efetiva é o descrédito na 

instituição, por vezes apontada como um local onde predominam as “indicações”5 – 

portanto, relações de cunho clientelista para a indicação e obtenção de empregos. 

Não podemos apontar qual a dimensão de tal fenômeno, visto que esse não foi o 

nosso objetivo, quando da escolha do campo de pesquisa. Apesar disso, esses 

elementos nos ajudam a compreender o clima de suspeição em relação à nossa 

presença.

Ainda assim, foi possível realizar uma breve leitura acerca dos usuários do 

Sistema, tornando possíveis as entrevistas com trabalhadores dos três tipos de 

cadastros efetivados no posto: do Programa Primeiro Emprego, que recebe os 

jovens; do Espaço Profissional Autônomo (EPA), que atende especialmente aos 

trabalhadores diaristas, para jornadas curtas de trabalho; e, por último, do Sistema 

5 Essa afirmação sustenta-se em dois fenômenos. O principal reside no fato de que durante o período 
em que freqüentamos o local, não foi tão incomum a chegada de pessoas ao posto procurando 
“alguém” que lhe tinha prometido “ver alguma coisa”, isto é, conseguir uma ocupação através do 
Sistema Nacional de Emprego. E daí o segundo argumento: a existência dessa prática torna 
compreensível a justificativa de alguns trabalhadores desempregados que afirmam não procurarem o 
SINE porque lá as coisas funcionariam “por indicação”.
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de Gestão de Ações de Emprego (SIGAE). Esses três tipos de cadastros congregam 

uma grande diversidade de categorias e situações de trabalho. Entrevistar 

trabalhadores de todos os cadastros proporcionou ouvir histórias profissionais e de 

vida variadas. 

Apesar das pequenas dificuldades descritas acima, foi possível dar cabo dos 

nossos objetivos no local – realizar entrevistas com os usuários e observar um 

pouco a rotina. Nossa freqüência no posto de atendimento possibilitou abordar 

usuários que buscavam realizar o cadastro, e também aqueles que já eram 

cadastrados e estavam no local para conferir se havia alguma oportunidade de 

trabalho disponível. Ao entrarem no local, os usuários são atendidos numa primeira 

sala onde trabalham as atendentes, que efetivam o cadastro dos trabalhadores num 

sistema informatizado de banco de dados. Postamo-nos nesta sala, ao lado das 

funcionárias, o que possibilitou uma tranqüila aproximação com os usuários, os 

quais muitas vezes chegavam a se dirigir primeiramente a mim e só posteriormente 

às atendentes. 

Estrutura da dissertação 

A realização da pesquisa partiu de duas suposições centrais. A primeira 

corresponde à idéia de que o trabalho, tal como se observa na sociedade, ocupa um 

lugar que foi historicamente construído. Ao longo desse processo foram erigidos 

valores e representações constituintes de representações imaginárias sociais, tal 

como pensa Castoriadis (2000), em torno do trabalho. Para esse autor, os seres 

humanos têm a faculdade de imaginar, ou seja, de produzir imagens. As imagens 

estabelecem uma relação com o real e derivam de atos coletivos. Dito de outra 

forma: “Tudo o que se nos apresenta no mundo social-histórico, está 
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indissociavelmente entrelaçado com o simbólico […]. Os atos reais, individuais ou 

coletivos – trabalho, consumo, guerra, o amor, a natalidade” (CASTORIADIS, 2000, 

p.142). Na medida em que o processo histórico de afirmação do trabalho recrutou os 

indivíduos para participarem de uma sociedade salarial inicialmente nas camadas 

mais pobres, observamos a afirmação de uma moral do trabalho expressa através 

do imaginário coletivo e diretamente ligada à dignificação e moralização dos 

trabalhadores. O segundo pressuposto é o de que tais valores são compartilhados 

coletivamente e se tornam referências para a construção do auto-reconhecimento 

social ancorado nos valores de dignidade, validade e utilidade diante da sociedade. 

Somente a partir dessas construções, é possível compreender o sentimento de 

fracasso e anulação social, expresso pelos sem trabalho e mesmo pelos 

trabalhadores em condições flutuantes e incertas, ou seja, precarizadas e flexíveis, 

vistas amplamente no quadro atual. 

Tomando como referências esses dois pressupostos, desenvolvemos a 

pesquisa e organizamo-la aqui em três capítulos. O primeiro contextualiza, de início, 

o mundo atual do trabalho. Isso se fez necessário por dois motivos: porque os 

entrevistados se inserem nessa conjuntura e porque julgamos válido ressaltar o 

sentimento dos sem-trabalho, dos desempregados, dos chamados excluídos, a fim 

de tentar compreender esse fenômeno dentro de um movimento histórico. De tal 

forma, discorremos sobre elementos históricos presentes no Brasil do século XX que 

contribuíram para a afirmação do trabalho como um valor moral norteador de 

condutas e como um bem. 

Nesse resgate histórico, buscamos esclarecimentos para o sentimento de 

fracasso, frustração e anulação social vivido pelos sem-trabalho no contexto atual. 

Demos um relevo especial às décadas de 1930 e 1940, durante o governo de 
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Getúlio Vargas6, e aos aparelhos culturais, políticos e legislativos que promoveram a 

transformação do trabalho em sinônimo de direito e acesso à cidadania. Nesse 

capítulo, dialogamos tanto com estudos recentes a respeito do mundo do trabalho, 

quanto com estudos históricos que nos levaram até fins do século XIX e primeiras 

décadas do século XX. 

Nesse capítulo, ainda utilizamos algumas letras de músicas compostas nas 

décadas enfatizadas e outras de décadas posteriores, cuja temática central seja o 

trabalho e também a figura avessa à ordem do trabalho, representada pelo 

vagabundo. Nessa compilação de músicas – que segue encartada na contracapa –, 

inserimos também canções que retratam o cotidiano de trabalho e de pobreza, 

universos conhecidos pelos agentes históricos do mundo do trabalho: os 

trabalhadores pobres. 

Num segundo momento, prosseguindo a reflexão iniciada, analisamos o 

trabalho enquanto esfera central para os trabalhadores pobres, tema que emergiu no 

desenvolvimento da pesquisa. Caracterizamos o mercado de trabalho local, 

marcado pela precarização, pela pobreza e pela concentração de renda na cidade – 

um quadro semelhante à realidade regional e nacional. Com essa descrição, 

buscamos situar o contexto local, dado que, nesse cenário de intensa 

vulnerabilidade, estão inscritas as experiências dos trabalhadores pobres usuários 

do Sistema Nacional do Emprego, as quais são apresentadas brevemente. A idéia 

fundamental desse capítulo refere-se ao trabalho enquanto dimensão que dignifica a 

dor da pobreza, já que é através do trabalho incerto, temporário, precário, que os 

entrevistados tornam possível a sua sobrevivência. 

6 Getúlio Vargas governou o país durante dois períodos: de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. 
Privilegiamos aqui as realizações empreendidas por seu governo especialmente nessa primeira fase, 
na qual se insere o chamado Estado Novo (1937-1945). Dada a importância política do personagem 
Vargas na história nacional, convencionou-se chamar o período do seu governo de Era Vargas. 
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No terceiro capítulo, estabelecemos um diálogo com o conceito de 

representações imaginárias sociais (CASTORIADIS, 2000). Também nos apoiamos 

em outras referências, como Jodelet (2001) e Bourdieu (1998; 2004), buscando tirar 

de cada um deles algo que nos auxiliasse a pensar o nosso objeto de pesquisa. 

Através das ferramentas teóricas, buscamos ressaltar como o trabalho constitui a 

vida dos trabalhadores, revelando-os como figuras imersas num entorno de 

construções simbólicas que dão sentido à vida. 

A experiência européia de consolidação dessa dimensão ainda no século XIX, 

através de práticas de vigilância, obrigação ao trabalho e perseguição dos pobres, 

serviu-nos como um espelho para pensar elementos comuns que se reproduziram 

na história brasileira e na realidade local. A nossa referência central para pensar isso 

que chamamos de sociedade de trabalhadores foi Castel (2001). Esse estudioso 

francês problematizou a inserção do trabalhador na sociedade mediante a sua 

participação no que ele chamou de sociedade salarial. É a crise desse modelo de 

organização baseado no sistema de proteção social que tem gerado o 

esgarçamento do tecido social. Por outro lado, baseadas nesse modelo, foram 

inventadas identidades e referências via trabalho. 

Discorremos rapidamente sobre a experiência nos Estados do Rio Grande do 

Norte e da Paraíba, tomados como exemplos, para pensar alguns elementos 

históricos importantes para a fundação dessa sociedade salarial na realidade local. 

Para isso, auxiliaram-nos as obras de Diniz (1988) e Monteiro (2002). E ainda, para 

refletir sobre o âmbito nacional e até mesmo para problematizar a homogeneização 

comumente vista na compreensão da composição dos mercados de trabalho no 

Brasil, re-visitamos as obras de Chalhoub (2003) e Kowarick (1994). A obra clássica 

de E. P. Thompson (2004; 2002) serviu como inspiração para pensar a classe 
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trabalhadora de modo ampliado. Os estudos de Ferreira (1997), Lima (2003) e 

Germano (1998; 1999) foram referências fundamentais para refletir as experiências 

de trabalho e de pobreza que marcam o cotidiano dos nossos entrevistados. Outros 

autores, de modo indireto, também foram nossos interlocutores. 
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2 “Vai trabalhar, vagabundo”: 
 elementos para pensar a 
afirmação do trabalho 

Vai Trabalhar, vagabundo

...Prepara o teu documento 
Carimba o teu coração 

Não perde nem um momento 
Perde a razão 

Pode esquecer a mulata 
Pode esquecer o bilhar 
Pode apertar a gravata 

Vai te enforcar 
Vai te entregar 
Vai te estragar 
Vai trabalhar 

Vê se não dorme no ponto 
Reúne as economias 

Perde os três contos no conto 
Da loteria 

Passa o domingo no mangue 
Segunda-feira vazia 

Ganha no banco de sangue 
Pra mais um dia 

(Chico Buarque) 
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A sociedade brasileira atual tem-se deparado com questões como o 

desemprego, a precarização, a instabilidade, a insegurança, a flexibilização e 

desregulamentação do trabalho. A dificuldade para lidar com tais problemas e as 

respostas criadas nos últimos anos, que provocaram o aumento da exclusão social e 

da pobreza tem causado configurações profundas na estrutura e organização do 

tecido social. Os problemas colocados em pauta na atualidade desenham uma face 

melancólica que expressa o sentimento de desesperança daqueles situados à 

margem do modelo da sociedade do trabalho. Passar a vista sobre a produção 

teórica recente sobre essas questões faz-nos constatar certo saudosismo. As 

análises quase sempre parecem buscar “salvar” um modelo menos incoerente de 

funcionamento da ordem social do trabalho, visto em décadas anteriores, ou 

remetem a ele para afirmar que antes existiriam mais possibilidades. O mercado 

formal absorvia maior número de trabalhadores, e os direitos e garantias 

assegurados pela regulamentação do trabalho (feito precioso da Era Vargas) 

forneciam tranqüilidade razoável para que as classes pobres pudessem organizar-se 

em torno de um projeto de vida familiar e coletivo. Apesar de as desigualdades 

nunca desaparecerem, o sistema de proteção social – visto em alguns países, 

notadamente no mundo “desenvolvido”, através da consolidação do chamado 

Welfare State – oferecia certa estabilidade, tendo em vista a permanência do 

trabalhador às vezes numa mesma profissão durante muito tempo, num mesmo local 

de trabalho7.

7 Sennett (1999), através do seu livro A Corrosão do Caráter, tendo entrevistado pessoas de 
gerações sucessivas (portanto gerações que viveram diferentes configurações no que concerne aos 
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Por um instante, o saudosismo presente nas análises quase chega a 

esquecer que, pelo menos no caso do Brasil, nunca chegamos a ter um sistema de 

proteção social razoável, capaz de assistir grande parte da população. A crítica a um 

sistema que parecia forjar uma conciliação entre os interesses do mercado com os 

interesses do Estado e da classe trabalhadora é hoje substituída por uma avaliação 

que, a todo custo, tenta afirmar a necessidade mínima de um sistema que possibilite 

maior inserção dos grupos que, se antes nem chegaram a ser integrados, hoje vêem 

multiplicadas as dificuldades de manter a sobrevivência. 

As mudanças econômicas percebidas ao longo da última década do século 

XX trouxeram novas preocupações para o centro da reflexão, nos últimos anos. Em 

função das conseqüentes alterações no mundo do trabalho, fruto da reorganização 

do sistema econômico, pautado em bases flexíveis que inauguraram uma nova 

configuração do tempo e do espaço8, em todo o mundo a organização e a estrutura 

dos sistemas de trabalho sofrem profundas reformulações. No Brasil, os estudiosos 

do tema geralmente datam a década de 1990 como uma era que introduziu tais 

transformações na economia e no sistema ocupacional. Isso porque, nesse período, 

a esfera econômica passou por um processo de abertura para o mercado mundial, 

iniciado pelo governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992, interrompido por 

impeachment), manifestando-se “por uma redução das barreiras tarifárias e não-

tarifárias sobre a entrada de mercadorias e por uma maior desregulamentação da 

conta de capitais” (FREIRE, 2005, p.09). 

sistemas do trabalho) oferece uma reflexão sobre como a organização da vida cotidiana dos sujeitos 
possui uma correspondência direta com cada contexto de produção e organização do trabalho. Ver 
também, do mesmo autor, a obra Respeito (SENNETT, 2004). 
8 Uma análise fundamental sobre as alterações vistas no tempo e no espaço, bem como sobre a 
transformação político-econômica do sistema capitalista nas últimas décadas do século XX, foi 
empreendida por Harvey (2003). 
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Em virtude da necessidade de competir com um mercado mundial dinâmico, o 

parque produtivo brasileiro passou a modernizar-se, do ponto de vista tecnológico e 

gerencial. Os fatores econômicos associados a outros de ordem política e decisória 

constituíram um ciclo que teve como resultado uma década de desemprego e o 

aumento progressivo da precarização do trabalho. Grande parte dos estudos 

recentes sobre o tema detêm-se às conseqüências de tais mudanças, tendo como 

referência a compreensão de que as alterações em curso representam um 

fenômeno de múltiplas dimensões, que tem atingido “as sociedades 

contemporâneas alterando-lhes a própria fisionomia, numa revolução sem 

precedentes cujas conseqüências sociais e políticas não podem ainda ser 

estimadas” (FERREIRA, 2001, p.15). 

Diante desse quadro, os pesquisadores têm privilegiado os seguintes objetos 

de estudo: a reestruturação produtiva, as novas relações trabalhistas, a elevação 

das exigências por qualificação9, o alargamento dos níveis de desemprego, a 

precarização do trabalho, o surgimento de novas categorias e profissões, entre 

outros10. As reflexões decorrentes dessas investigações são fundamentais para a 

possível composição de uma teia de conhecimentos explicativos acerca de uma era 

de profundas re-configurações no tecido social de nossa sociedade, cuja textura 

central é representada pelo trabalho. Por outro lado, o foco central dessas 

preocupações também resulta de escolhas de pesquisas que são afetadas pelo 

contexto e, por vezes, sofre limitações decorrentes daquilo que aparece como pauta 

emergencial.

9 Sobre o tema da qualificação, desenvolvemos uma reflexão noutra oportunidade. Ver Bezerra 
(2003).
10 Sobre estudos recentes, que tratam das transformações no mundo do trabalho, é possível citar: 
Druck e Borges (2002); Bresciani (1997); Castro (1997); Deluiz (1996); Leite (1994; 1995); Mattoso 
(1994); e Singer (2000). E sobre o debate acerca da centralidade do trabalho, temos, por exemplo: 
Antunes (2001); Bernardes (1994) e Silva (1995). 
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O cenário atual conta com a desmobilização e com certa naturalização dos 

atores que compõem a trama das relações capital-trabalho: trabalhadores, órgãos 

de representação (sindicatos, associações) e empregadores. O estranhamento 

observado nas décadas de intensa atuação sindical é hoje substituído pelas 

negociações defensivas por manutenção de postos de trabalho; e isso, quando o 

sindicato ainda é atuante11.

A veiculação recente da morte de bóias-frias por exaustão no trabalho12, por 

exemplo, através dos jornais, revela como ainda são básicas as questões postas no 

século XXI: intensa exploração, trabalho escravo, jornadas de trabalho que levam à 

morte. As mesmas condições e problemas vistos no século XIX, período da 

revolução industrial européia, permanecem coexistindo com modernos sistemas 

tecnológicos de produção do século XXI.

Atualmente, trata-se de pensar estratégias para manter os empregados 

estáveis, de qualificar-se ainda mais e constantemente, de reciclar os considerados 

velhos, de modernizar a gestão dos recursos humanos nas empresas. E, na outra 

ponta, trata-se de criar mecanismos para que os não empregáveis, os 

desqualificados, os “desfiliados”, não ameacem o tecido social. Trata-se ainda, para 

alguns pensadores, de questionar se o trabalho ainda é o mote através do qual 

deverão resolver-se os principais problemas gerados pela crise de um modelo de 

sociedade salarial, que tornou totalmente obsoleto o conceito de exército de reserva. 

11 Exemplo de uma reflexão sobre isso foi a pesquisa Trabalhadores e novas práticas sindicais,
realizada através da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN, com apoio do CNPq (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001) 
12 Nos anos 1990 a produção de cana era de 65 milhões. Em 2004, foram 90 milhões. Antes, a 
produção era de cerca de oito toneladas por dia. Em 2004, a produção subiu para doze toneladas por 
dia. Os trabalhadores, em função da intensidade e do ritmo do trabalho morreram de parada 
respiratória, provavelmente em decorrência da falência completa dos sentidos; ou seja, de exaustão. 
Cada tonelada de cana cortada vale R$ 2,20 por dia. Ver Jornal Folha de São Paulo, Ribeirão Preto 
tem 10ª morte de bóia-fria, São Paulo, 04 de outubro de 2005. 
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Hoje, há uma grande reserva de relegados sociais13. Dados referentes a Natal, 

capital do Estado do Rio Grande do Norte, mostram que a taxa de desocupação, 

que era de 7,8 % em 1991, chega em 2000 a 18,08%14. Esse salto reflete o impacto 

local sofrido em função das alterações vistas em âmbito nacional e mesmo 

internacional, tal como descrito anteriormente. 

O Anuário dos Trabalhadores, publicado em 2005 pelo Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE), aponta alguns 

dados sobre os primeiros anos da década atual, revelando poucas mudanças no 

quadro se comparado com a década de 1990. Somando os dados referentes às 

cinco regiões metropolitanas do Brasil (São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, 

Salvador, Recife) mais o distrito federal, teremos uma média de 19,9 % de 

desempregados em 2001 e de 20,5% em 200415. Observando a taxa de 

desemprego por sexo, elaboramos o seguinte gráfico: 
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                  Gráfico 01 – Taxa de desemprego no Brasil, por sexo (em %)

13 Esse termo, utilizado por Takeuti (2002), resolve um problema com relação ao termo “excluídos”,
utilizado de forma indiscriminada: a exclusão não designa qualquer situação de falta. Os 
trabalhadores pobres, cujas trajetórias profissionais revelam que nunca chegaram a inserir-se na 
“sociedade salarial”, por exemplo, mediante um emprego formal, não podem ser considerados 
excluídos, mas sim relegados sociais. Sobre estudos locais que tratam dessas experiências de 
relegação social, consultar: Gonçalves (2003) e Bezerra (2004). 
14 Fonte: IBGE, censo 2000. 
15 Média calculada a partir dos dados: DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED – 
Pesquisa de Emprego e Desemprego (DIEESE, 2005). 
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Fonte: DIEESE (2005) 

Os dados ajudam a fornecer uma atualização do problema: o desemprego 

permanece significativo e atinge mais mulheres que homens. Desde já, podemos 

afirmar que, a exemplo do quadro nacional, em Natal também estão entre as 

mulheres os maiores índices de desemprego, bem como são elas as mais afetadas 

pela precarização, apesar de serem mais qualificadas, por permanecerem mais 

tempo nos bancos escolares, tal como revelam os dados locais que espelham um 

retrato regional e nacional. Por sua vez, em Natal, os índices mais alarmantes 

aludem à precarização do trabalho16, uma das principais características do contexto 

local. A População Economicamente Ativa17 (PEA) da cidade corresponde 

aproximadamente a 318.820 pessoas. Desse total, cerca de 261.172 pessoas estão 

ocupadas; e cerca de 58.000, desocupadas, ou seja, 18,08%. No universo de 

pessoas ocupadas, calcula-se que em torno de 115 mil postos de trabalho são 

precários. O quadro da instabilidade distribui-se da seguinte forma: 56.000 

empregados sem carteira assinada; 3.000 postos não remunerados; 55.000 postos 

por conta própria18.

Entre 1991 e 2000, o número de pessoas procurando emprego saltou de 18,5 

mil para 57,6 mil, ou seja, quase triplicou o número de pessoas em busca de 

emprego. Esses dados revelam que, na década de 1990, a expansão de empregos 

na cidade só foi suficiente para metade das pessoas que estavam entrando no 

mercado de trabalho. Caso essa tendência tenha permanecido e se confirmado nos 

primeiros anos do século XXI, calcula-se que o índice de desemprego possa ter 

16 Todos os dados referentes à cidade do Natal baseiam-se em dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia  e Estatística (IBGE), censo 2000. Ver Freire (2005). 
17 “A PEA refere-se à população com idade igual ou superior a 10 anos de idade que, na semana de 
referência da pesquisa, estava ocupada ou procurando emprego” (FREIRE, 2005, p.14). 
18 Apesar de haver postos não necessariamente precários entre os conta-própria, admite-se que sua 
grande maioria assim possa ser considerada. 
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alcançado até 22% da PEA. Isto significaria que, para cada grupo de cinco 

trabalhadores de Natal, um estaria desempregado (FREIRE, 2005). 

Com relação aos principais setores de ocupação da cidade, destacam-se: 01) 

comércio, reparação de veículos, objetos pessoais e domésticos; 02) indústria de 

transformação; 03) administração pública, defesa e seguridade social; 04) educação; 

05) alojamento e alimentação. Sumariamente, podem-se fazer as seguintes 

afirmações acerca do mercado de trabalho de Natal: a década de 1990 foi marcada 

pelo aumento da taxa de desocupação, bem como da precarização do trabalho; os 

empregados por conta própria, que constituem grande parte do grupo que trabalha 

em situação precária, compõem-se de trabalhadores de baixa escolaridade e, 

portanto, enfrentam maiores dificuldades de ingressarem no mercado de trabalho 

formal; quanto menor o grau de escolaridade, mais precário é o emprego que se 

consegue obter, de acordo com as estatísticas locais que cruzam as variáveis 

trabalho e educação.

Imerso nesse quadro, situa-se o nosso campo de pesquisa: o Sistema 

Nacional de Emprego (SINE). Os números, nesse caso, são termômetros ou mesmo 

lentes que nos auxiliam a enxergar panoramicamente o contexto de realização de 

nossa pesquisa. Isso por dois motivos: em primeiro lugar, não são as 

transformações observadas na economia e na sociedade do trabalho nos últimos 

anos o nosso objeto de estudo; em segundo, pensamos que cabe refletir esse 

panorama por dentro, isto é, cabe pensar o sujeito-trabalhador nesse contexto. 

Tão importante quanto constatar a precarização, a instabilidade e a 

insegurança que mobilizam o cotidiano dos trabalhadores no cenário atual é pensar 

como se constitui a vivência desses sujeitos diante do sentimento da vulnerabilidade 

e da imprevisibilidade diária. Perceber os fenômenos recentes dentro do processo 
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histórico, tomando como prerrogativa que o desmantelamento da sociedade do 

trabalho trouxe consigo a mobilização do “ser trabalhador” construído 

historicamente. Isso porque o processo de construção histórica de um lugar central 

para o trabalho teceu um sujeito social (o trabalhador) cuja experiência pública e 

privada esteve sempre vinculada com o seu trabalho. 

A experiência dos trabalhadores na atualidade resulta do processo que a 

engendrou. Nesse sentido, vale recorrermos a um breve histórico sobre a afirmação 

da moral do trabalho na sociedade brasileira, observando-se elementos comuns que 

compõem a história do trabalho nas sociedades ocidentais capitalistas. 

2.1 A SOCIEDADE DO TRABALHO

Na fase inicial da sociedade industrial, havia a esperança de que o trabalho 

mecanizado e as novas tecnologias trouxessem liberdade aos homens, livrando-os 

para ocupar-se com outras atividades. Hoje, ele está presente em todas as esferas 

da vida e é cada vez mais responsável pela maior parte do nosso tempo diário, 

numa tendência a ser desmedido, tal como aponta Kamper (1997). 

No entanto, o significado da ação do trabalho não foi sempre o mesmo. Para 

a sociedade grega, por exemplo, o trabalho representava uma atividade menor, 

indigna, destinada aos escravos. Aqueles considerados cidadãos se ocupavam com 

a nobre arte da política; para isso, argumentava-se a necessidade de escravos, que 

estariam ocupados com todas as atividades associadas à manutenção da vida. Nas 

tradições religiosas judaico-cristãs, o trabalho foi inicialmente concebido como uma 

pena e, aos poucos, foi sofrendo um longo processo de reinterpretação e 

revalorização através de uma cadeia que vai de Lutero (para quem o trabalho era 

uma vocação divina), passa por Calvino (que afirmava que, através do trabalho, 
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deveria ser demonstrado amor à coletividade), até sofrer profundas modificações no 

século XIX, como resultado da revolução industrial. Dada a consolidação do sistema 

capitalista, ocorre uma mudança no lugar que o trabalho ocupa na sociedade. A 

revolução industrial promoveu a constituição de uma cultura do trabalho. A herança 

cultural dessa fase foi a centralidade que o trabalho passou a assumir na 

organização do sistema social. 

Do ponto de vista da influência religiosa, é importante salientar a obra de 

Weber (2000), A ética protestante e o Espírito do capitalismo19. Nesse estudo 

clássico, o autor debruçou-se sobre a compreensão de um ethos protestante, que 

seria o portador de um espírito racionalista, metódico, capaz de fornecer o suporte 

para a acumulação de capital através de uma relação entre o sujeito e a religião. De 

acordo com a ética protestante, o trabalho seria concebido como vocação divina, e 

os seus resultados, como bênçãos do senhor. Weber relacionou o papel do 

protestantismo na formação do comportamento típico do capitalismo, através da 

análise das condutas dos indivíduos motivados pelos valores religiosos. 

A exaltação do trabalho mostrou-se presente também sob a forma da 

exploração do nascente operariado do século XIX. Ao longo do século seguinte, a 

glorificação do trabalho como um bem, como um norteador das condutas e do 

comportamento foi uma das marcas dos regimes de governo totalitários. 

Considerado como um mecanismo disciplinador de condicionamento moral, físico e 

mental, o trabalho esteve presente nos regimes nazi-fascistas20 e ditatoriais do 

século XX. 

19 Originalmente a obra foi publicada sob a forma de dois artigos em 1904 e 1905. No Brasil, a 
primeira publicação foi em 1967. 
20 O termo nazi-facismo refere-se aos regimes de governo nazista e fascista. O Nazismo ou o 
Nacional Socialismo designa a política ditatorial e totalitária que governou a Alemanha no pe´riodo 
de 1933 a 1945. O Fascismo, também um regime totalitário, é considerada uma doutrina de extrema-
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No regime nazista alemão, os operários – considerados “soldados no front” – 

foram militarizados. Impôs-se a “necessidade de disciplina e ordem”, o que era 

obtido através da disciplina física e mental via trabalho. O regime consolidou-se com 

a constituição da imagem do operário nacional forte, saudável e viril. De acordo com 

Carmo (1992, p.26), “a ideologia nazi-fascista cercou-se de toda uma parafernália de 

idéias e técnicas a fim de compelir o trabalhador a produzir para o enriquecimento 

da nação”. Ao final do regime, na entrada do campo de concentração de Auschwitz, 

pôde-se ler a frase: “Só o trabalho liberta”. 

Na União Soviética, durante o regime stalinista21 (1928-1953), também houve 

forte preocupação no sentido de incrementar a produtividade e a eficiência produtiva 

através do trabalho. Num período de escassez de alimentos, imperava o lema: 

“Quem não trabalha não come.”. Lênin, personagem importante da revolução 

socialista, foi um incentivador do trabalho voluntário e chegou a procurar Taylor, 

mentor da técnica de racionalização do trabalho através do controle do tempo e dos 

movimentos, a fim de adotar as novas técnicas para eficiência e melhor 

aproveitamento do trabalho. O modelo “científico” de organização do trabalho criado 

por Taylor visava a evitar desperdício e aumentar a produtividade. Para Lênin, a 

disciplina do proletariado era um componente fundamental para o triunfo do 

socialismo. No período Stalinista, difundiu-se a idéia de que a dedicação ao trabalho 

demonstrava prova de fidelidade ao regime soviético. Resultado: trabalho 

compulsório e campos de trabalho forçado, utilizados, inclusive, como formas de 

condenação, comparados ao de Auschwitz, na Alemanha. 

direita desenvolvida por Benito Mussolini na Itália, a partir de 1919, e durante seu governo 1922-1943 
e 1943-1945.
21 O Stalinismo juntamente com o Nazismo e o Fascismo, foram formas de totalitárias e ditatoriais de 
governo, surgidas no século XX. 
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No período em que o Brasil viveu sob regime militar (1964-1985), obteve 

destaque o incentivo às escolas de formação profissional, produtoras de 

trabalhadores qualificados para servir à nação. A conseqüência direta disso foi a 

reforma no sistema escolar ocorrida em 1971, através da qual as instituições de 

educação profissional foram fortalecidas em detrimento do caráter propedêutico de 

ensino no nível secundário. 

De modo geral, podemos afirmar que as gerações atuais são herdeiras de um 

século no qual o trabalho se constituiu como um meio de inscrição e participação na 

ordem produtiva salarial, tornando-se na era moderna a alavanca para a 

compreensão das noções de classe, identidade e, para alguns autores, de culturas

de classe22.

Na nossa sociedade, tal categoria – que, numa acepção mais simples e 

abstrata, seria a ação humana para provimento da vida – passa a ocupar outros 

espaços, deixando de representar apenas uma relação entre homem e natureza. O 

trabalho, enquanto fundador de uma organização social capitalista-produtivista, é 

aqui o trabalho produtivo, construído através da elaboração imaginário-social de 

uma moral, de um conjunto de valores e significações sociais que lhe dão 

sustentação. A observação desse conjunto simbólico que o trabalho carrega na 

nossa sociedade é possível através da compreensão do sentimento de utilidade dos 

sujeitos, da dignidade social, do sentimento de fracasso e anulação vivido pelos 

atuais trabalhadores sem trabalho. No dizer de Castel (2001, p.578), o trabalho 

significa uma “referência não só economicamente, mas também psicologicamente, 

culturalmente e simbolicamente [...]”. 

22 Ver BATALHA, Cláudio H.M.; SILVA, Fernando T.; FORTES, Alexandre (Org.). Culturas de Classe.
São Paulo: Editora da UNICAMP, 2004. 
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A condição de trabalho assalariado, que funda o homem livre moderno

(portador de sua força de trabalho posta à venda no mercado) nasce no século XIX, 

marcada pela miserabilidade, constituindo aquilo que Castel (2001) chamou “indigna 

condição de assalariado”. Foi mediante um processo histórico de enfrentamento, 

conflitos e lutas da classe operária, desde fins do século XIX e marcadamente no 

século XX, que aos poucos o trabalho foi tornando-se um meio de integração dos 

trabalhadores no modelo nascente de sociedade salarial, à proporção que se 

transformou em emprego. Esse processo foi realizado via a constituição de um 

sistema de regulação e a criação de direitos, que resultou tanto das lutas dos 

trabalhadores contra as penosas condições vividas, quanto do surgimento de um 

Estado de Proteção Social, que pôs o trabalho no centro de um movimento de 

estruturação de uma sociedade produtora de bens, cuja mola mestra de sustentação 

era o trabalho livre. 

Enquanto objeto de um sistema de direitos e proteção social, o trabalho 

transcende a condição de miserabilidade e passa a integrar os trabalhadores num 

modelo de sociedade. De tal forma, a “indigna condição de assalariado” 

[…] Passou a ser uma situação almejada, por conta dessas garantias, 
mesmo pelas pessoas situadas no topo da hierarquia social, dando margem 
ao surgimento daquilo que Bourdieu chama de “nobreza de estado”: filhos 
das classes dominantes que começaram a penetrar no mercado do 
salariado, mediante a posse de diplomas universitários das grandes 
escolas. (GERMANO, 1998, p.114). 

À medida que ocupa um lugar central, o trabalho constitui-se num suporte de 

inscrição dos sujeitos na sociedade (CASTEL, 2001), possibilitando o surgimento de 

redes de sociabilidade. Porém, tais referências simbólicas e valorativas, que são 

hoje expressões dos trabalhadores, não denotam que o trabalho, enquanto relação 

social, seja fundador de vínculos e de tais referências por si só. Pelo contrário, o 
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raciocínio inverso leva-nos a considerar que o trabalho, como instituidor de 

sociabilidade entre os trabalhadores e de referências individuais, é um efeito do 

modelo de estrutura e organização social que lhe resguarda centralidade. Os 

vínculos de sociabilidade presentes nos espaços que congregam trabalhadores – 

nas fábricas, nos sindicatos, associações etc. – não se constituem simplesmente 

porque o trabalho é o responsável direto, causal e funcional; mas, sim, porque, antes 

disso, é também em tais espaços que as relações entre os trabalhadores permitem a 

partilha de condições, aspirações, dificuldades e experiências comuns. Contudo, a 

finalidade do trabalho não é promover essa partilha. 

Os laços e vínculos de sociabilidade que permeiam as relações entre os 

trabalhadores não derivam de uma função mecânica do trabalho nem da esfera 

econômica simplesmente. Por outro lado, considerar que o trabalho, sendo um 

campo da esfera econômica, se reduz às ações de cálculos e simples equação de 

compra e venda de força de trabalho é também um outro ponto cego. O 

funcionamento da esfera econômica não está desvinculado das esferas políticas, 

sociais e culturais de cada sociedade, incluindo também os sistemas de trabalho. O 

modo de produção de cada sociedade está inscrito dentro da história e da cultura. 

Godelier (apud CARVALHO, 1981) ajuda-nos a esclarecer melhor essa questão, 

quando afirma que, mesmo nas relações mais materiais do homem com a natureza 

que o rodeia, é possível encontrar um conjunto complexo de representações, idéias, 

esquemas de pensamento. Para Godelier, não é possível a separação absoluta 

entre infra-estrutura e superestrutura de uma sociedade, visto que não há como 

separar instituições que não se firmam em esferas particulares isoladamente. Nesse 

sentido, sejam materiais ou não, elas perpassam o todo social. Contudo, se 

quisermos de outra forma, Carvalho (1981, p.185, grifos do autor) indica: 
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Quando analisamos o aspecto mais material das realidades sociais, as 
forças produtivas de que uma sociedade dispõe para agir sobre a natureza 
que a cerca, constatamos que contêm dois componentes intimamente 
interligados, uma parte material (os utensílios, o próprio homem…) e uma 
parte ideal (representações da natureza, regras de fabricação e de uso dos 
utensílios, etc.). Estas representações são indispensáveis para a 
mobilização destes meios materiais, a qual se efetua por conjuntos de 
ações encadeadas que constituem o que chamamos processos de 
trabalho.

Por essa via, neste estudo tentamos afirmar que o trabalho é, antes de tudo, 

um fragmento da cultura e que, assim sendo, inscreve-se nas práticas dos sujeitos 

no cotidiano: daí, o compartilhamento de valores e representações sobre o trabalho. 

A partir das considerações de Godelier, poderíamos pensar que o trabalho se 

inscreve em duas dimensões: a simbólica, referente à parte ideal – o que aqui 

chamamos de representações sociais, valores, a moral do trabalho, presente e 

constituída em torno daquele que é trabalhador – e a econômica, referente à parte 

real – que corresponderia, na nossa interpretação, às necessidades vitais humanas, 

realizadas na nossa sociedade via trabalho produtivo. A questão que salta dessa 

análise é que tais esferas estão diretamente imbricadas, porque, sendo o trabalho 

um fragmento da cultura, os sujeitos vivem experiências que são simultaneamente 

reais e ideais em seu cotidiano.

Essa simultaneidade que configura uma imbricação é fundamental para 

compreendermos por que ser um bom trabalhador implica, igualmente, a existência 

de uma qualificação social. O real e o ideal constituem a vida cotidiana; não há 

separação entre eles. Não é possível afirmar que aqui começa ou termina uma ou 

outra dessas esferas. Se quisermos pensar, por exemplo, em necessidades

econômicas, veremos que estas estão profundamente relacionadas com 

“necessidades sócio-simbólicas” de auto-afirmação dos trabalhadores, algo que se 

realiza a partir do lugar que esse sujeito ocupa na sociedade, dos papéis que 
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desempenha, do status de sua situação, de seu reconhecimento social. Essa auto-

afirmação dentro da família, no bairro, no bar, na igreja, no sindicato e em vários 

outros espaços, diz respeito a qualidades e atributos sociais construídos e 

compartilhados pelos membros da comunidade. 

Obviamente, tais questões trazem à lembrança o esforço de Thompson 

(2002; 2004) sobre A formação da classe Operária Inglesa. Não abordaremos 

detalhadamente as conceituações de classe. A partir desse autor, o que nos 

interessa é pensar que homens e mulheres, na condição de trabalhadores (o que ele 

define como sendo a classe – categoria social resultante de uma formação 

histórica), não podem ser reduzidos a uma categoria estática, somente efeito de 

uma estrutura ulterior. Para Thompson, os homens são também autores dessa 

formação. A partir dessa compreensão, procederemos de forma análoga em relação 

ao conceito de trabalhadores. Portanto, a forma como foi pensada a formação social 

e histórica das classes nos serve de referência para ponderar os trabalhadores, aqui 

considerados como sujeitos resultantes de uma formação sócio-histórica. 

2.2  NOTAS SOBRE A HISTÓRIA DO TRABALHO NO BRASIL 

No Brasil, a história do trabalho está profundamente associada ao passado 

colonial. O escravismo, que mantinha uma relação de posse total não somente da 

força de trabalho, mas também do corpo e da vida dos escravos, foi a relação 

dominante até fins do século XIX. Kowarick (1994) afirma que a questão 

fundamental do século XIX no Brasil foi a superação de uma modalidade produtiva 

alicerçada nas correntes da senzala. A formação de um mercado de mão-de-obra 

livre foi um processo lento, iniciado ainda no século XIX. Chalhoub (2003) destaca 

dois fenômenos fundamentais para a emergência da figura do trabalhador livre no 
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Brasil: a emancipação dos escravos e o movimento migratório (que não ocorreu em 

todas as regiões do país – volto a isso mais à frente). Os dois processos criaram o 

trabalhador expropriado que deveria submeter-se ao salário no mercado de trabalho 

capitalista.

Contudo, o fim da escravidão em 1988 não significou a integração dos libertos 

na sociedade. Diversos estudiosos – entre os quais, Sérgio Buarque de Holanda – já 

analisaram esse tema. Cabe-nos aqui ponderar que a camada da população 

constituída pelos negros, somando-se ao número dos chamados “livres”, constituiu 

uma grande massa que permaneceu à margem das mudanças econômicas e 

sociais, durante as primeiras décadas da república, promulgada em 1889. Somente 

a partir da revolução de 1930, o quadro sofreria mudanças dado o processo de 

diversificação da economia. 

A constituição, contudo, do mercado de trabalho livre somente passou a ser 

delineado mediante um processo de “educação” para a “disciplina do trabalho”. Os 

corpos e as mentes dos novos sujeitos que entravam na cena econômica do sistema 

capitalista deveriam ser disciplinados e docilizados, usando aqui termos herdados do 

pensamento de Michel Foucault, para fazer par a uma nova disciplina do trabalho. 

Forjar corpos adestrados representou uma tarefa fundamental para a instituição de 

uma nova moral de afirmação do trabalho, que punha tal categoria no centro da 

organização do modelo de sociedade salarial. A aprendizagem dessa disciplina, dos 

corpos e espíritos, representou um processo de internalização do trabalho como um 

bem, como um valor supremo, regulador da nova ordem. Esse processo ocorreu sob 

formas variadas, em diversos contextos, mas manteve sempre como cerne o “valor 

trabalho” como elemento regulador da vida social, especialmente para as camadas 

pobres.
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No Brasil, diferentemente de algumas sociedades européias, o processo de 

consolidação do capitalismo não contou com a destruição de um campesinato e de 

um artesanato já consolidado. A sociedade brasileira organizava-se em uma rígida 

hierarquia social fomentadora de agudas desigualdades. O circuito econômico 

colonial impedia circuitos internos de produção, o qual mantinha como fulcro a 

produção monocultura com base no açúcar. Quem não compunha os estratos 

formados por senhores, escravos, burocracia civil e militar fazia parte da camada 

que Kowarick (1994)23 denomina a massa dos desenraizados: livres, libertos, 

mestiços, advindos de várias origens. Boa parte destes sujeitos vivia da atividade de 

subsistência. Conforme Kowarick (1994, p.41), 

Além destes, havia os mendigos, indivíduos que viviam da mão para a boca, 
sem local fixo de moradia, que como os anteriores, não encontravam forma 
de inserção estável [...] eram indivíduos de várias matizes sociais que se 
enquadravam na ampla gama dos desclassificados: majoritários segmentos 
da população livre e liberta, conhecidos sob a designação de “vadios”. 
Restavam para essa população, que não era nem senhor nem escravo, os 
trabalhos ocasionais e as atividades de subsistência. 

Nesse contexto, impunha-se o rótulo da “vadiagem” aos que não estavam 

integrados a ordem do trabalho. Diante das condições aviltantes às quais estava 

submetido o escravo, a vida regrada pelo trabalho representava, sobretudo, 

degradação e aprisionamento. O referencial da vida de trabalho, através do 

cativeiro, expressava a forma mais mortificante de existência. 

Com o colapso do sistema escravista, a mão-de-obra escrava passou a ser 

substituída por imigrantes. E o chamado elemento nacional – branco, negro, mulato, 

cafuzo, mameluco – era o menos desejado pela lavoura cafeeira, em ascensão no 

fim do século XIX. A derrota do sistema colonial impunha uma solução que só 

23 KOWARICK, Lúcio. Trabalho e Vadiagem: a origem do trabalho livre no Brasil. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1994. 
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poderia basear-se na utilização do trabalho livre. Sob esse imperativo, antes de 

mobilizar os nacionais – tidos como “inaptos” e, portanto, inadequados para o 

trabalho disciplinado –, no Sudeste os grandes proprietários cafeicultores optaram 

pela importação da mão-de-obra estrangeira24.

As áreas mais economicamente dinâmicas atraíam imigrantes também 

internamente. No Nordeste, entre 1872 a 1890, segundo dados apresentados por 

Kowarick (1994), o saldo migratório chega a 350 mil. Nas duas últimas décadas do 

século XIX, a população era atraída pelos estados de Minas, Bahia e, sobretudo, 

pelos seringais da Amazônia, para onde foram cerca de 250 mil pessoas (advindos 

especialmente do Nordeste). Uma outra questão é fundamental: o processo 

migratório da vinda de estrangeiros para o Brasil não tinha como destino o Nordeste. 

Isso fez com que, nessa região, a chamada “mão-de-obra nacional” fosse 

incorporada, quando dela houvesse necessidade25.

Postos perifericamente na organização social vigente, os livres e libertos eram 

representados pela imagem de um “itinerante que vagueia pelos campos e cidades, 

visto pelos senhores como a encarnação de uma corja inútil que prefere o ócio, a 

vagabundagem, o vício ou mesmo o crime à disciplina do trabalho” (KOWARICK, 

1994, p.55). No Brasil, em função desse discurso da época, chega a ser aprovada 

em 1888 a Lei de Repressão à Ociosidade, de autoria do ministro Ferreira Vianna, 

visto que os “sem-trabalho”, os ociosos, tidos como perigosos, deveriam ser punidos, 

24 Não me alongarei sobre a questão da entrada dos imigrantes. Contudo, é válido salientar que a 
mão-de-obra estrangeira, opção adotada pelos senhores, foi também exposta a condições de 
trabalho quase equivalente a dos escravos. No início do processo de adoção da mão-de-obra 
estrangeira, o próprio colono subsidiava a vinda do imigrante, o qual, ao chegar, já tinha contraído 
uma dívida (com a viagem, a hospedagem, a alimentação, etc). Essa dívida, que era 
responsabilidade de toda a família do imigrante, deveria ser paga com juros e o imigrante não poderia 
deixar a fazenda enquanto ela perdurasse. 
25 Contraditoriamente, foi nas regiões de maior dinamismo econômico do país, que a mão-de-obra 
nacional permaneceu fora do cenário. 
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quando se julgasse necessário, ou seja, quando esses ameaçassem a ordem 

social26.

Entretanto, aos poucos, o processo de universalização do trabalho livre, 

juntamente com o avanço da agricultura comercial, impunha a necessidade de 

incorporação de novos componentes de trabalhadores nacionais, que foram 

submetidos ao processo de expansão do capital. A partir de 1914, quando o 

movimento migratório diminuiu, o discurso estigmatizante da vadiagem que pairava 

sobre a mão-de-obra nacional mostrou-se pouco útil. Tornou-se necessário mobilizar 

para o trabalho uma camada dessa população. A análise de alguns documentos da 

época sinaliza a mudança dos discursos a respeito dos nacionais: a inaptidão, o 

comportamento, a condição social desses sujeitos passavam por uma 

ressignificação. De acordo com Kowarick (1994, p.112),

[…] sua desambição passa a ser encarada com parcimônia de alguém que 
se contenta com pouco, não busca lucro fácil e, sobretudo, não reivindica; a 
inconstância traduz-se enquanto versatilidade e aptidão para aprender 
novas tarefas, e o espírito de indisciplina metamorfoseia-se em brio e 
dignidade. O antigo andarilho serve para ir ande dele de necessitar, o gosto 
por aventuras e brigas transforma-se em destemor, coragem para realizar 
serviços arriscados, e a desconfiança é atributo para rejeitar idéias espúrias, 
tão em voga nessa época, em que se produz a conversão do elemento 
nacional, cuja indolência não advém da preguiça ou vadiagem, mas da falta 
de oportunidade para trabalhar, enquanto seus vícios passam a ser 
encarados como provenientes da miséria, na qual, por séculos, esteve 
atolado e da qual é preciso retirá-lo. 

Estava em andamento a substituição do estrangeiro pelo nacional. Isso 

significou a fundação de uma segunda geração de trabalhadores, a qual se 

expressaria mais claramente anos mais tarde. 

26 Uma análise interessante acerca de como a “malandragem” é re-significada a partir da década de 
40 do século XX e convertida em símbolo nacional, pode ser vista em Schwarcz (1995). 
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2.3 O “ELEMENTO NACIONAL” E O TRABALHO NA REGIÃO NORDESTE 

No Nordeste brasileiro, alguns elementos apontam diferenças fundamentais 

no que concerne ao processo de formação do trabalhador urbano. Nesse período, 

diferentemente do ocorrido no Sudeste, a região nordestina não assistiu à vinda de 

estrangeiros imigrantes. Isso fez com que o seu mercado de trabalho fosse 

constituído por trabalhadores de origem rural e nacional. Aqui foi aproveitado o 

homem livre e pobre, visto noutras regiões do país (onde a imigração era forte) sob 

a alcunha de vagabundo, conforme analisa Kowarick. Eram aqueles que “flutuavam” 

na estrutura da sociedade, que estavam à margem, nem eram senhores, nem 

escravos. Eles foram denominados como “desclassificados, inúteis e inadaptados; 

indivíduos de ocupação mais ou menos incerta e aleatória ou sem ocupação 

alguma” (PRADO Jr., 1957, apud DINIZ, 1988, p.66). 

Apesar das diferenças entre Sudeste e Nordeste e da absorção do 

trabalhador nacional nesta região, Diniz (1988) afirma que também aqui houve 

desprezo pela mão-de-obra nacional livre, que foi vista como vadia e inútil para o 

trabalho. O fato é que, diante das transformações em curso na sociedade na época, 

muitos livres transformaram-se em marginais, indigentes; por esse motivo, foram 

perseguidos e punidos. Diniz (1988, p.67) relata, em seu estudo sobre a formação 

do trabalhador urbano na Paraíba, que “os proprietários reclamavam com freqüência 

da qualidade dos trabalhadores livres que, segundo eles, eram preguiçosos, 

instáveis, resistentes ao trabalho constante e disciplinado”. Em conseqüência disso, 

nesse contexto, surgiram leis de repressão e regulação da vida dos pobres e 

daqueles considerados vadios e ociosos. 

Após a abolição da escravatura, o Nordeste esteve diante das seguintes 

questões: como evitar a crise de braços? E “o que fazer com uma população de 
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negros e mestiços pobres desobrigados de qualquer trabalho, alheios às regras e 

disciplinas exigidas por uma sociedade de mercado competitiva?” (DINIZ, 1988, 

p.70). A ociosidade, bem como o grande número de homens pobres nas províncias, 

era concebida como risco para a ordem social, da mesma forma como se pensava 

em âmbito nacional. Principalmente os proprietários da região manifestavam 

preocupações em criar mecanismos de coação da massa dos desocupados. Essa 

preocupação se associou à criação progressiva de uma nova significação da 

categoria trabalho. Necessitava-se criar um modo de vida regular, disciplinado, 

produtivo, especialmente destinado à população pobre e aos sem trabalho. Diniz 

(1988, p.72, grifos do autor) relata as medidas tomadas pelo então presidente da 

província da Paraíba, Henrique Beaupaire Rohan, para resolver o problema da falta 

de braços: 

Ele entendia que a questão da “vadiagem” do nacional pobre poderia ser 
resolvida mediante a criação de uma situação de autonomia ilusória, 
articulada a mecanismos institucionais que ministrassem diuturnamente ao 
pobre uma educação moralizadora. O essencial, em sua opinião, era 
habituar o homem pobre ao trabalho voluntário desde a mais tenra infância, 
razão pela qual propunha a criação de escolas especializadas em 
educação industrial. 

Henrique Beaupaire Rohan, que assumiu a presidência da província da 

Paraíba em 1857, tinha como uma de suas preocupações a formação de um 

mercado de trabalho livre que substituísse o escravo. Para ele, em vez de ficar em 

casa, ocupando-se com jogos, submetido a um “tempo da natureza”, o trabalhador 

“deveria construir o seu próprio tempo, um tempo de ocupações úteis, produtivas, 

evidentemente segundo a noção capitalista do termo” (DINIZ, 1988, p.73). Ele 

demonstrava uma clara preocupação em criar uma conduta moral a ser aprendida 

pelos homens livres e pobres, que estavam “entregues à vida fácil”, ou que, pelo 
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menos, não estavam submetidos ao rigor da disciplina do trabalho. Havia uma 

inquietação comum entre as elites, tanto no Nordeste como no país como um todo: a 

formação de um mercado de trabalho livre. Contudo, a introdução de imigrantes 

estrangeiros no Sudeste, ao mesmo tempo em que outras regiões como o Nordeste 

e o Norte – este através do processo de imigração interna ocorrida no país nesse 

período – absorviam esse contingente, demonstrou que a constituição dos mercados 

de trabalho nacionais sucedeu de várias maneiras. 

No Nordeste, preocuparam-se em transformar o ex-escravo e o homem livre e 

pobre em trabalhadores, adaptados à ordem disciplinar, aos valores e a uma nova 

moral constituída em torno daqueles que poderiam ser vistos como dignos – pobres, 

mas dignos – por serem trabalhadores. Ser trabalhador passou a designar uma 

qualificação social, um valor no plano material e imaterial. Essa qualificação indicaria 

elementos do comportamento e do caráter: os trabalhadores eram considerados 

pessoas honradas, honestas, dignas, uma vez que optavam pela vida de trabalho, e 

não pela vida fácil27.

Em termos de legislação, uma das maiores expressões da inquietação da 

época com a vadiagem foi a criação do “Projeto de Repressão à Ociosidade”, que 

deixou explícito o pensamento político da época. O deputado Mac-Dowell, da vizinha 

província da Paraíba, defendendo o seu voto pela aprovação do projeto, fez o 

seguinte comentário, que é citado por Diniz (1988, p.78) e também por Chalhoub 

(2003):

Votei pela utilidade do projeto, convencido, como todos estamos, de que 
hoje, mais do que nunca, é preciso reprimir a vadiação, a mendicidade 

27 Chalhoub (2003), analisando processos criminais demonstra como autoridades jurídicas da época 
analisavam os réus considerando o comportamento e as virtudes. Para isso, portanto, muito valia ser 
considerado pela sociedade um trabalhador, o que passaria a ser sinônimo de algumas qualificações 
sociais positivas. 
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desnecessária, etc. Há o dever imperioso por parte do Estado, de reprimir e 
opor um dique a todos os vícios que o liberto trouxe de seu antigo estado, o 
que não podia o efeito miraculoso de uma lei fazer desaparecer, porque a 
lei não pode de um momento para outro transformar o que está na natureza. 
[...] A lei produzirá os desejados efeitos compelido-se a população ociosa ao 
trabalho honesto, minorando-se o efeito desastroso que fatalmente se prevê 
como conseqüência da libertação de uma massa enorme de escravos, 
atirada no meio da sociedade civilizada, escravos sem estímulos para o 
bem, sem educação, sem sentimentos nobres que só podem adquirir uma 
população livre, e finalmente será regulada a reeducação de menores, que 
se tornarão instrumentos do trabalho inteligente, cidadãos morigerados, [...] 
servindo de exemplo e edificação aos outros da mesma classe social. 

O que representa, nesses termos, a vadiagem? A negação do trabalho e dos 

seus valores através de um comportamento desviante da ordem disciplinar instituída 

pela moral produtivista. Aquele tido como vadio é o sujeito que se recusa a ser útil 

no seio da sociedade da qual faz parte. Recusando-se a participar do “contrato” 

estabelecido pela sociedade salarial, ele se negava a pagar a sua dívida com aquela 

e, ao mesmo tempo, sem ocupação, representava perigo por aproximar-se dos 

vícios, da mendicância e do roubo. Resumia-se a “vadiagem” a toda e qualquer 

forma de vida que não fosse a ocupação pelo trabalho no mercado livre. Mesmo os 

sujeitos que trabalhavam apenas para a própria sobrevivência eram vistos como 

vagabundos.

2.4 TRABALHO, MÃO-DE-OBRA E COMBATE À OCIOSIDADE 

Em relação à realidade de Natal, poderíamos comentar que a constituição 

primária de um mercado de trabalho se vincula à seca de 1844-1846. Nesse 

período, iniciou-se um movimento de imigração do interior com destino às vilas e 

cidades. De acordo com Monteiro (2002, p.169, grifos da autora), 

A existência de trabalhadores escravos, sem poder aquisitivo, era 
incompatível com a necessidade capitalista de mercados consumidores 
cada vez mais amplos. A abolição do tráfico liberou muitos capitais que, até 
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então, eram nele aplicados e que passaram a ser investidos, a partir daí, em 
empreendimentos econômicos diversos, gerando uma modernização 
econômica do país, adequada à nova etapa das relações econômicas 
internacionais.

Essa realidade fez com que, no início da segunda metade do século XIX, a 

população da capital da província já contasse com mais de seis mil pessoas. Na 

época, dispunha-se de artesãos, alfaiates, ferreiros, marceneiros, pequenos 

estabelecimentos comerciais, funcionários públicos, soldados, polícia, legislatura, 

caixeiros de casas comerciais etc. 

O acesso à terra, assim como no resto do país durante quase trezentos anos, 

isto é, de 1530 até 1820, era determinado pelo sistema de sesmarias, grandes 

porções de terra, que eram doadas pela coroa portuguesa e repassadas por 

herança. Esse sistema vigorou por longo tempo, até que, no contexto da 

independência, foi extinto, tornando a ocupação a nova forma de acesso à 

propriedade. Em 1850, foi decretada a lei de terras no Brasil, regularizando o 

sistema de posse. Nesse ano, também determinaram a abolição do tráfico de 

escravos, os quais, sem acesso à terra, continuariam mais tarde como livres, mas à 

margem da estrutura social. Na capitania do Rio Grande, os indígenas e seus 

descendentes compunham o contingente de homens e mulheres, chamados livres. 

Foi esse contingente que representou a mão-de-obra da província, especialmente no 

sertão, já que nos canaviais do litoral ainda era grande a concentração de escravos. 

Monteiro (2002, p.185) relata como era vista essa população: 

Livres, pobres, e sem-terra, em sua grande parte, mestiços, eles eram vistos 
pelas autoridades como desocupados ou vadios e freqüentemente eram 
reprimidos, através de diversos mecanismos que visava aproveitar sua mão-
de-obra das propriedades. 
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A vigilância sobre a vagabundagem era permanente através dos capitães-

mores de milícias. Em 1831 uma lei provincial criou a Companhia dos Jornaleiros, 

que tinha como funções o recrutamento obrigatório de braços para a agricultura e a 

imposição de um modo de vida “aos muitos vadios que formigavam por toda a 

província” (Relatório de Presidentes de Província, de 7 de setembro de 1839, p.16, e 

de 3 de maio de 1849, p.17, apud MONTEIRO, 2002, p.185). Essa lei não vingou 

dada a resistência da população, que reagiu com desconfiança, ponderando que a 

nova medida poderia tratar-se de uma armadilha para reduzi-la à escravidão. O 

recrutamento militar obrigatório virou um negócio lucrativo em 1852, quando uma 

nova lei promovia a recompensa dos recrutadores por cada “cabeça” conseguida. A 

medida transformou-se numa estratégia de perseguição política, visto que 

“indivíduos indesejáveis” que circulavam na província eram obrigados ao 

recrutamento.

Em 1863, uma nova medida cujo alvo era a população ociosa foi tomada. O 

presidente da província propôs à assembléia provincial do Rio Grande que criassem 

uma polícia rural para obrigar ao trabalho: 

[…] Parte da população (que existia em todo o império) errante, quase 
nômade, vivendo na ociosidade, e alimentando-se da caça, pesca e frutos 
silvestres, ou de um outro dia em que procuravam trabalhar para comprar 
alguma roupa (Relatório do Presidente da Província, de 14 de maio de 
1863, p.04, apud MONTEIRO p.189)28.

No Nordeste, além das leis criadas para regulamentar a vida dos 

considerados pobres e vagabundos, outro meio de ocupar os “perigosos” foram as 

frentes de trabalho, que eram constituídas para o trabalho na construção de obras 

28 Monteiro (2002, p.159) afirma que “as condições de vida e trabalho dos homens livres e sem-terra” 
certamente são fatores que ajudariam a explicar o que ficou conhecido como “Banditismo rural”, que 
tornaria célebre bandos liderados por figuras como o Jesuíno brilhante, entre outros. 
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públicas nos períodos das secas na região. O estímulo à transferência para outras 

regiões e ainda a ocupação através de obras públicas e núcleos coloniais foram 

medidas adotadas para ocupar o contingente dos considerados “desocupados”. Era 

necessário retirar das províncias a pobreza que se tornara visível. Segundo Diniz 

(1988, p.81), 

A lógica que presidia a implementação de obras públicas e núcleos 
coloniais para ocupar a população, pressupunha que o desemprego só 
poderia ser combatido com a adoção de atividades físicas árduas com 
pouca remuneração. Nesse sentido, essas políticas de ocupação da 
população pobre ambicionavam, através do trabalho árduo, penoso, duro, 
internalizar no trabalhador, comportamentos condizentes com a disciplina 
exigida por uma sociedade capitalista. 

As frentes de trabalho também surgiram no Rio Grande do Norte, na primeira 

década do século XX. Através de recursos federais destinados a combater os 

problemas da seca, obras públicas foram construídas com a utilização da mão-de-

obra barata da camada mais pobre da população. 

O século XX no Rio Grande do Norte inaugurou uma fase de modernização 

de sua capital. Os recursos para a construção de obras públicas – como a Praça 

Augusto Severo, No bairro da Ribeira, o calçamento de ruas, a abertura de avenidas 

etc. – foram obtidos graças ao envio de verbas pelo governo federal, a fim de 

minorar os efeitos da seca de 1903-1904. Com recursos, obras públicas foram 

construídas e milhares de retirantes que vagavam na capital foram ocupados. 

Monteiro (2002, p.217, grifos da autora) comenta: 

[…] Quando sobreveio a seca de 1903-1904 [...], milhares de retirantes se 
concentraram em Natal, instalando seus acampamentos da ribeira, é 
exatamente em torno do local onde se construía a praça e o teatro. Com a 
utilização dessa força de trabalho concentrada e a verba enviada pelo 
governo federal, concluiu-se a praça no mesmo local e as obras do teatro ali 
localizado, que foi inaugurado, em plena seca, com um Festival de caridade,
que rendeu 450 vestidinhos que foram entregues aos pobres. Passada a 
seca, podemos supor que muitos desses homens e mulheres 
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permaneceram na capital engrossando a categoria daqueles que estavam à 
margem do sistema econômico e social. 

Em 1909, período de nova seca, o governo federal criou a Inspetoria Federal 

de Obras Contra as Secas. Os grandes proprietários rurais, que se favoreciam pelo 

discurso da seca, foram, obviamente, os maiores beneficiados das verbas liberadas. 

Decorreu daí a utilização oficial das chamadas “frentes de trabalho”, que ocupavam 

a população pobre na construção de açudes, ferrovias e rodovias. Com relação às 

crianças pobres, abandonadas, órfãs etc., Diniz (1988) destaca a criação das 

Escolas de Aprendizes, cuja função era “moralizá-las” através do recolhimento e da 

internação em orfanatos e escolas industriais. “A escola para os pobres era 

idealizada como lugar onde a criança abandonada adquiriria bons hábitos de 

obediência e trabalho morigerado, formando assim futuros trabalhadores dóceis e 

disciplinados”, conforme afirma Diniz (1988, p.90). 

A necessidade de disseminação de valores, hábitos e comportamentos 

associados a um modelo produtivista reflete o choque que houve entre tais padrões 

e as tradições, hábitos e costumes da população pobre. As leis, a perseguição, a 

imposição de um rigor disciplinar, a higienização da rua através da internação de 

pobres e desvalidos em instituições de caridade foram algumas das medidas 

adotadas pelo novo modelo de sociedade vigente, com o propósito de enquadrar 

parcela da população que historicamente não se configurava em parte integral 

daquele sistema. 

No Nordeste, criaram vinte e duas instituições do gênero. Na Paraíba, foram 

nove. O idealizador dessas casas foi o padre Ibiapina, que foi, segundo Diniz (1988, 

p.114), “Um homem profundamente preocupado em combater a ociosidade, a 

negligência, os vícios e os crimes”. Ele visava a construir “uma obra de assistência e 

educação, a fim de curar o operário e preparar para fins domésticos a mulher pobre 
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dos sertões” (MARIZ, 1980, apud DINIZ, 1988, p.114). Além de funcionarem como 

instituições de caridade, esses estabelecimentos também tinham como finalidade 

regenerar pobres e desajustados sociais. Imperava a pedagogia do trabalho como 

elemento moral reabilitador de pobres. Diniz (1988, p.117) relata que, nas portas das 

casas de caridade, liam-se as seguintes palavras: “Deus – amor, Jesus – caridade, 

trabalho – alegria, sofrer – gozar, silêncio – prudência, humildade – juízo”. Segundo 

o autor (1988, p.117), 

A segunda metade do século XIX no Nordeste e na Paraíba vai presenciar 
todo um conjunto de práticas de confinamento de pessoas pobres, tidas 
como incapazes para o trabalho. Nesse movimento de regeneração do 
pobre pelo trabalho vão se engajar não só os poderes públicos, mas 
também a igreja católica e a iniciativa privada. 

As casas criadas pelo padre Ibiapina funcionavam de modo semelhante às 

casas de correção ou casas de trabalho (work house) da Europa dos séculos XVII e 

XVIII. Sob esse regime de funcionamento, a vigilância estendia-se a todos os 

movimentos dos internos, num controle rígido dos tempos e espaços – a esse 

respeito, Diniz (1988, p.114-123) traz maiores comentários. Para o homem pobre, o 

trabalho tornava-se a única instância mediadora e promotora do reconhecimento 

social no espaço público. Por meio dessa categoria central no novo modelo de 

organização social, os homens pobres podiam constituir-se sujeitos dignos, válidos, 

portanto, úteis. 

3 A “CONSAGRAÇÃO” DO TRABALHO NO ESTADO NOVO 

No Brasil do século XX, a expansão das indústrias e do comércio trouxe 

consigo o fenômeno da urbanização, a construção de ferrovias, bancos etc. Na 

esteira das mudanças em curso na época da Era Vargas, como já afirmamos, as 
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transformações anunciavam o ensejo por medidas adotadas em nome da promoção 

do bem-estar social e do desenvolvimento da nação. Através da Consolidação das 

Leis do trabalho, por exemplo, aprovada por decreto em 1º de maio de 1943, o 

Estado passava a interferir e regular as relações de trabalho, via manutenção da 

ordem social, enaltecendo o orgulho do trabalhador brasileiro. O governo de Getúlio 

Vargas representou uma das fases mais importantes no processo histórico de 

afirmação dos valores do trabalho. 

No entanto, é fundamental não perder de vista que o lugar que o trabalho 

ocuparia durante a fase getulista não atendeu apenas ao empenho progressista e 

nacionalista do governo, como era proclamado na propaganda oficial, mas foi 

principalmente resultado das pressões causadas pelas mobilizações dos 

trabalhadores de diversas categorias que ao longo dos anos se confrontavam com o 

modelo de trabalho capitalista, existente no país, em busca da construção de novos 

patamares de cidadania (FERREIRA, 1997; CARONE, 1977). 

Contudo, para o que nos interessa aqui, importa frisar as mudanças causadas 

pelo acesso à cidadania, através do reconhecimento do trabalho como atividade 

regulamentada pela via de proteção do Estado. A partir de então, abriram-se as 

portas para o ingresso no modelo de sociedade salarial por meio da possibilidade 

dada aos sujeitos livres de venderem a sua força para um mercado de trabalho. 

Com isso, o trabalhador poderia tornar-se o sujeito considerado digno através da 

conquista do direito de prover a própria existência.

No cenário atual, princípios do século XXI, dadas as recentes configurações 

do modelo salarial de organização da sociedade, o não trabalho representa mais 

que a negação do direito conquistado pelos trabalhadores de prover a própria 

existência. Aos não-empregáveis é também negada a possibilidade de exercício 
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dessa dignidade edificada historicamente e, portanto, de um reconhecimento social 

fruto daquilo que simbolicamente a condição de empregado carrega. 

O primeiro marco na afirmação do trabalho no Brasil pode ser considerado o 

estabelecimento da Constituição de 1937, a qual criava novas diretrizes políticas, 

sociais e trabalhistas, observadas durante o Estado Novo (1937-1945). Com essa 

Constituição, confirmaram-se alguns dos direitos já fixados pela Constituição de 

1934, tais como: salário mínimo, férias anuais e descanso semanal. Antes disso, a 

Lei de Sindicalização de 1931 obrigava que os sindicatos, para serem reconhecidos 

e defenderem a categoria que representavam, deveriam filiar-se ao Ministério do 

Trabalho. Por meio dessa medida, o governo cerceava a independência dos 

movimentos de trabalhadores e enfraquecia lideranças operárias independentes, 

mantendo-os sob a vigília do controle governamental, criando o sindicato pelego,

como eram chamados os sindicatos subservientes ao domínio direto do Estado. 

Entretanto, o problema do salário mínimo voltou à tona e foi objeto de um 

novo decreto em 1º de maio de 1940, o qual determinava o seu cálculo. Segundo 

Carone (1977, p.116), de acordo com dados obtidos junto ao Ministério do Trabalho, 

através do documento Alguns aspectos da política do salário mínimo, o salário 

deveria atender a: 

Todo trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, 
como capaz de satisfazer, na época atual e nos pontos do país 
determinados na tabela anexa, às suas necessidades normais de 
alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.

Com uma nova organização sindical, detalhada ainda mais em julho de 1939, 

instituiu-se outra feição caracterizada pelo centralismo, como resultado da 

eliminação das centrais sindicais que representavam diferentes categorias nos 

âmbitos municipais e regionais. A nova estrutura, verticalizada, ligava diretamente os 
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sindicatos ao Ministério do Trabalho através das federações estaduais e 

confederações nacionais. Por outro lado, essa estrutura também previa a sua auto-

sustentação, concretizada através da criação da contribuição sindical compulsória, o 

conhecido imposto sindical, criado em 1940. 

O novo modelo forjava um arcabouço de sustentação das bases sindicais de 

apoio ao governo. Ainda no que se refere ao trabalho, outra medida de destaque 

realizada pelo Estado Novo foi a criação da Justiça do Trabalho, instituída em 1º de 

maio de 1939 e inaugurada em 1º de maio de 1941, na gestão do ministro Valdemar 

Falcão. Em 1º de maio de 1943, é aprovada também por decreto a Consolidação 

das Leis Trabalhistas. Até então, somava-se um grande conjunto de leis, decretos-

leis e portarias, que, de acordo com a análise de Carone (1977, p.139), “tornam o 

problema da legislação trabalhista tão complexo e confuso, que num certo momento 

é preciso ordenar e dar forma clara e substancial ao que subsiste e pôr de lado o 

que é antiquado”. 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada por decreto de 1° maio 

de 1943, representou a reunião e sistematização da vasta legislação trabalhista 

produzida no país, nos anos anteriores. Uma comissão composta por Arnaldo 

Sussekind, Dorval de Lacerda e J. de Segadas Viana foi nomeada pelo governo 

Vargas, a fim de organizar um anteprojeto que seria encaminhado ao Ministério do 

Trabalho. Desse processo resultou a CLT. 

Todavia, a CLT representou não somente a reunião de leis antes previstas, 

mas também introduziu novos direitos e passou a regulamentar detalhadamente as 

novas relações e condições de trabalho. A partir de então, um documento ganhou 

importante destaque: a carteira de trabalho, a qual descreveria a história de vida de 

um trabalhador, caracterizando-o como uma abelha sem parada certa (que não ama 
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a profissão e, em conseqüência, vive de fábrica em fábrica, porque não encontrou a 

própria vocação) ou como alguém que ama o que faz. Desse modo, até a 

contracapa da carteira de trabalho de 1943 já alertava que esse documento “pode 

ser um padrão de honra”, conforme se observa nas figuras 01 e 02 a seguir: 

Figura 01 – Carteira Profissional, 1943.

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (2005) 

A carteira tornou-se, por esse meio, um mecanismo formal de expressão das 

qualificações dos trabalhadores, conforme os valores e a moral do trabalho 

propagada.

Figura 02 – Contracapa da Carteira Profissional, 1943.

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (2005) 
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A Consolidação das Leis do Trabalho associada à propaganda governista foi 

elemento fundamental para a construção da imagem de Getúlio Vargas como 

protetor dos pobres (o pai dos pobres), defensor da classe trabalhadora. A 

instituição de maior empenho nesse sentido foi, sem dúvida alguma, o 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). E um dos maiores articulistas do 

projeto de popularização e divulgação da imagem de Vargas foi Alexandre 

Marcondes Filho, autor do texto que aparece nas figuras 01 e 02, que ocupou o 

posto de ministro do trabalho a partir de dezembro de 1941. 

3.1 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E PROPAGANDA NO GOVERNO VARGAS 

(1930-1945)

Carone (1977), analisando o mito Getúlio Vargas, defende a idéia de que, no 

Brasil, o Estado Novo representou um primeiro momento de um sentido mítico 

atribuído ao Estado, que se personalizava em seu chefe. Comemorava-se o dia do 

trabalho (1º de maio), o aniversário do Estado Novo (10 de novembro), o dia da 

independência nacional (07 de setembro) e ainda o aniversário do presidente da 

república (19 de abril). Os festejos eram marcados por grandes passeatas, 

manifestações, discursos etc. 

No dia do presidente, os programas de rádio transmitiam conferências do tipo: 

“Biografia de Getúlio Vargas”, “Aspectos da personalidade do presidente Vargas”, 

“Getúlio, o grande pai”, “Apóstolo nacional, reformador e pacifista”, entre outras 

(CARONE, 1977). No dia do trabalho, milhares de pessoas lotavam estádios no Rio 

de Janeiro, no intuito de ouvir as palavras de ordem do presidente, o qual se dirigia 

diretamente aos trabalhadores (conforme mostram as figuras 03 e 04). 
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Figuras 03 e 04 – Trabalhadores disciplinados, 1944. 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (2005) 

O esquema de propaganda e disseminação das ações do governo e também 

dos valores do trabalho, uma das bandeiras do populismo varguista, era arquitetado 

nacionalmente pelo DIP, que, por sua vez, comandava os Departamentos Estaduais 

de Imprensa e Propaganda (DEIP). O órgão surge como Departamento Oficial de 

Propaganda em 1931 e transforma-se em Departamento de Propaganda e Difusão 

Cultural em 1934. Somente em 1939, por decreto, é criado o Departamento de 

Imprensa e Propaganda (CARONE, 1977). 

Ao DIP cabia o acompanhamento e, quando necessário, a censura ao teatro, 

cinema, música, imprensa etc. Além disso, o órgão organizava as manifestações 

cívicas, festas nacionalistas em comemoração à Pátria, conferências, entre outras 

atividades. Na época, o rádio transformou-se num dos instrumentos de divulgação 

utilizados pelo DIP, que difundiu o seu uso nas escolas e em estabelecimentos 

agrícolas e industriais. O Departamento também criou a Hora do Brasil29, programa 

transmitido entre 19h e 20h, “momento em que a maior parte das pessoas está em 

seus lares” (CARONE, 1977, p.170). 

29 Através do Programa Hora do Brasil, foram transmitidas palestras semanais do Ministro do
Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, de 1942 a 1945, dirigidas aos trabalhadores. De acordo com a
Fundação Getúlio Vargas (1996) chegaram a ser veiculadas mais de duzentas palestras, cada uma 
com duração média de dez minutos. 
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Diversas foram as realizações do DIP, que ganhou enorme força na execução 

de suas funções: o “Cinejornal Brasileiro” (uma série de documentários curtos 

obrigatoriamente exibidos antes das sessões de cinema); criou-se uma sessão de 

intercâmbio cultural luso-brasileiro (a qual teve como resultado a criação da revista 

Brasília, publicada pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de 

Coimbra); concursos de monografias e reportagens tendo como temáticas assuntos 

nacionais; publicação de coleções como Vultos, O Brasil na Guerra, Coleção Brasil, 

entre outras; criação de uma rede de bibliotecas em diversos espaços como 

quartéis, hospitais e sindicatos. Contudo, a atuação do DIP esteve fortemente 

marcada pela sua centralidade e pelo seu poder de censura. 

3.2 O RÁDIO, A MÚSICA E A MALANDRAGEM NO ESTADO NOVO. 

Na coleção História da Civilização Brasileira, organizada pelo historiador Boris 

Fausto, Gilberto Vasconcelos, referindo-se à malandragem e à formação da música 

popular brasileira, faz a seguinte afirmação: 

A música popular cresce contemporânea da miséria, do desequilíbrio, do 
inconformismo, da rebeldia: febre, cangaço, Canudos, Chibata, Coluna 
Prestes, movimentos proletários, Modernismo... No seu andamento, 
desfraldando o estandarte dos (en)cantos, a música popular apresentava-se 
como uma das vozes da voz geral que desafinava. Arma presa na garganta. 
Operários, malandros, vadios, boêmios – o desajuste sendo entoado por 
novos timbres. (VASCONCELOS, 1984 apud FAUSTO, 1984, p.503). 

Se é possível, por um lado, afirmar que o governo de Getúlio Vargas 

introduziu um modus vivendi calcado na ordem do trabalho, cuja expressão 

simbólica de maior conteúdo é a CLT, por outro, também podemos considerar que a 

dinâmica social brasileira nos revela elementos que traduzem uma dialética 

constante de negação e afirmação social entre a figura ideal do trabalhador e a 
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figura estigmatizada do malandro vagabundo. É impossível conceber tipos puros. A 

música popular brasileira produzida nesse período representa essa agonia em 

muitos de seus versos. Para pensar tais relações, é útil pensar em dois movimentos. 

O primeiro deles seria representado pela afirmação dos ideais do trabalho 

através da imprensa, dos órgãos oficiais e, principalmente, do rádio, no período. E o 

segundo, um contra movimento, ou ainda, o movimento de negação desse ideal, 

seria representado pelas expressões da música, que, por vezes, traz como 

protagonista não o trabalhador, mas o malandro – um herói nacional da esperteza e 

astúcia. Esses dois movimentos ora se confrontam, ora se bifurcam, expondo 

múltiplas formas de compreensão, e ora se complementam na constituição de um 

sujeito híbrido – o trabalhador brasileiro. Adiantamos que, do ponto de vista de 

nossa análise, não interessa eleger um tipo puro que condense o que pensamos 

representar esse trabalhador, mas, sim, percebê-lo, ao menos, como resultado da 

constituição de um sujeito múltiplo. 

No que concerne ao papel do rádio nesse contexto, importa destacá-lo como 

um dos veículos de maior eficiência na difusão do projeto político estadonovista. O 

governo criou e apoiou, inclusive financeiramente, a Rádio Nacional, que mantinha 

em suas programações um elenco de artistas de grande expressão na época. Nos 

programas transmitidos à população, difundiam-se modelos de comportamento, 

padrões de conduta e valores sociais. Entre esses modelos morais, figurava o valor 

trabalho como uma bandeira de vida digna e honesta. Contava-se, até mesmo, com 

uma emissora que se autodefinia como a emissora do trabalho – a Rádio Mauá. 

Os esforços do governo apontavam para o desejo de converter o malandro 

num trabalhador exemplar. O DIP, que tinha poder de censura, manifestava apoio 

aos compositores, para que eles exaltassem o trabalho em detrimento da vida 
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boêmia. Nessa fase, a partir de 1939, comemorava-se o “dia da música popular 

brasileira” e algumas composições elegiam o trabalho como tema, reservando-lhe 

lugar de honra. O samba de Heitor dos Prazeres, composto em 1934, elucida30:

Vou ver se posso, vou seguir a trabalhar 
Não é negócio ser malandro e dá azar 
Eu vou deixar essa vida de vadio 
Ser malandro hoje é malhar em ferro frio 
Eu vou deixar esta vida de vadio 
Ser malandro hoje é malhar em ferro frio 

Vou arranjar uma vida melhor 
Para eu viver mais descansado 
Eu vou trabalhar 
E no trabalho terei outro resultado 

Vou enfrentar o que aparecer 
Não posso viver assim 
É bem doloroso 
É vergonhoso, não é bonito pra mim 
(Vou ver se posso, Heitor dos Prazeres, 1934) 

A vida de malandro não dá resultado, é vergonhosa, dolorosa, dá azar e, além 

disso, não promove uma vida de conforto. A vida oposta é honrada, indolor, de sorte, 

e conforta um sujeito numa condição social que lhe permite viver “mais descansado”. 

No conhecido samba Bonde de São Januário, de Ataulpho Alves e Wilson Batista, 

gravado em 1940 por Cyro Monteiro, também aparece a oposição entre uma vida de 

malandro e outra de trabalhador: 

Antigamente eu não tinha juízo 
Mas resolvi garantir meu futuro 
Veja você, sou feliz, vivo muito bem 
A boemia não dá camisa a ninguém 
É, digo bem 
(Bonde de São Januário, Ataulpho Alves e Wilson Batista, 1940) 

30 Todas as letras dos sambas que utilizamos nesta sessão foram retiradas da Coleção História do 
Samba, publicada em 1998 pela Editora Globo. 
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Neste samba, destaque-se: o trabalho não impede a felicidade. Além disso, 

pode garantir o futuro. A malandragem fica para um tempo em que não havia bom 

juízo de avaliação. Afinal, “a boemia não dá camisa a ninguém”. 

Nas transmissões das rádios, a música brasileira tinha grande destaque e boa 

parte do acervo era nacional. As programações incluíam desde comentários sobre a 

arte popular, descrições de pontos turísticos do país até relatos de feitos históricos. 

Apesar de toda a exaltação, a figura do malandro e o elogio à vida boêmia resistiam. 

Vasconcelos (1984, p.505) fornece-nos elementos para compreender esse 

contramovimento:

O percurso histórico da nossa canção é contemporâneo do processo local 
de formação da classe operária – fato que não ocorre sem conseqüências 
profundas. Porém, a esfera do trabalho, projeta-se sobre a MPB como uma 
poderosa imagem invertida; o exercício sistemático e radical de negação 
dos valores positivamente elevados pelo trabalho tornou-se o assunto 
poético predileto de nosso compositor popular, nas décadas de 20 e 30 
deste século [o autor refere-se ao século XX] – uma das épocas mais 
fecundas e notáveis da MPB. Nesta, a história do trabalho é narrada a 
contrapelo. O operário é a principal personagem à sombra, ofuscado pela 
ruidosa e alegre consagração da figura do malandro.

O tema da malandragem surge na literatura brasileira, através do ensaio de 

Antônio Cândido, Dialética da malandragem, no qual ele analisa o folhetim Memórias 

de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida. Cândido demonstrava 

preocupação com a “ordem dificilmente imposta e mantida, cercada por uma 

desordem vivaz [...]”, segundo Vasconcelos (1984, p.505) – a desordem da 

desobediência, da indisciplina, do parasitismo, da astúcia do malandro. 

No espaço livre da arte musical, o samba em favor da malandragem, da 

boemia, criava uma veia de negação ao trabalho, cuja herança do escravismo ainda 

recente remetia à degradação da vida. A boemia ordenava o princípio do prazer; 
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enquanto a vida de trabalho, o princípio da dor. Daí, surgirem sambas como o de 

Assis Valente, gravado por Carmem Miranda em 1934, que entoava: 

Vem vadiar no meu cordão 
Cai na folia meu amor 
Vem esquecer tua tristeza 
Mentindo a natureza 
Sorrindo a tua dor 
(Minha embaixada chegou, Assis Valente, 1934) 

Ou em versos como os de Wilson Batista: 

Sei que eles falam desse meu proceder 
Eu vejo quem trabalha andar no misere 
(Lenço no Pescoço, Wilson Batista, 1933) 

Mesmo não sendo protagonizado pelo malandro, versos cuja personagem 

principal seja o trabalhador também evidenciam que a vida de trabalho não resulta 

em uma condição melhor: 

Ai, ai meu Deus 
Tenha pena de mim! 
Todos vivem muito bem 
Só eu quem vivo assim 
Trabalho, não tenho nada 
Não saio do miserê 
Ai, ai meu Deus 
Isso é pra lá de sofrer! 
(Tenha pena de mim, Cyro de Souza e Babalú, 1937) 

A identificação da vida de trabalho como uma condição de regramento 

também submetida à pobreza e ao baixo salário é destacada nesses versos de 

Assis Valente: 

O dinheiro que ganho 
Não dá pra ficar no meio da rua 
Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá 
O dinheiro que ganho só dá pra viver 
No meu barracão, sentado no chão 
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Comendo de mão, farinha, feijão 
Olhando a cabrocha mexendo o legume 
Pra não azedar 
(O dinheiro que ganho, Assis valente, 1951) 

Essa mesma condição também pode representar a subordinação, o medo de 

perder o emprego, a corrida para não se atrasar no local de trabalho, conforme os 

versos do samba O trem atrasou, de Arthur Villarino, Estanislau Silva e Paquito, de 

1940:

Patrão, o trem atrasou 
Por isso estou chegando agora 
Trago aqui memorando da central 
O trem atrasou meia hora 
O senhor não tem razão 
Para me mandar embora! 
O senhor tem paciência 
É preciso compreender 
Sempre fui obediente 
Reconheço o meu dever 
Um atraso é muito justo 
Quando há explicação 
Sou um chefe de família 
Preciso ganhar o pão 
E eu tenho razão 

Todos os versos supracitados ilustram não apenas um movimento de 

afirmação e negação de personagens e temas sociais aqui abordados, como 

também um processo de elaboração dos elementos caracterizadores de uma 

nacionalidade, que, ao longo da história, qualificaram e também desqualificaram a 

imagem do povo brasileiro. É importante frisar, entretanto, que a malandragem é 

ressignificada durante o Estado Novo. Desse movimento, também faz parte a figura 

do bom malandro, representante de uma cultura maleável de mestiços, que é bem 

desempenhada, por exemplo, pela personagem do Zé Carioca, o papagaio criado 

pela Disney, representante das terras tropicais, que bebia cachaça e dançava 

samba.
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Segundo Schwarcz (1995), no Estado Novo o mestiço vira nacional. Através 

da cultura popular e mestiça, investia-se na afirmação de elementos constituintes de 

uma nacionalidade antes negada: a capoeira, que era incluída como crime no código 

penal de 1890; a feijoada; a mestiçagem das raças, antes vista como causa de 

degenerescência; e, claro, o samba. Frisa Schwarcz (1995, p.11), 

A identidade local surgia no interior desse movimento que vem do olhar de 
fora para dentro e de dentro para fora, resultando daí seu espaço de 
consagração. Afinal, o samba, a capoeira, o candomblé, a mulata e o 
malandro carioca são, em graus diferentes, transformados em ícones 
nacionais, produzidos e reproduzidos interna e externamente. 

Diante das questões apontadas em torno de um ideal do trabalho e de certa 

resistência representada pela imagem do malandro, como poderíamos pensar a 

conformação do trabalhador? Antes de tudo, torna-se fundamental observar que o 

hibridismo se afirma no estudo dessas figuras simbólicas representantes de valores, 

por vezes, contraditórios. Isso porque, se tomarmos como referência o trabalhador 

imerso no contexto atual, facilmente podemos observar, nos discursos, nas práticas, 

na construção do reconhecimento público através do exercício do trabalho digno, 

nas estruturas das relações de trabalho etc., elementos antigos e novos. Antigos, no 

que diz respeito à edificação dos valores do trabalho estruturados ao longo do 

século anterior, e ainda vigentes; novos, no que diz respeito às metamorfoses 

concebidas em função das adaptações de modelos anteriores na virada do século 

XIX para o XX, que promoveu o surgimento de novas formas de “viver do trabalho”. 

Seguindo esse raciocínio, podemos afirmar que, após quase um século de 

profundas transformações na organização social, que trouxeram para o centro uma 

categoria enquanto condutor da linearidade das histórias de vida dos trabalhadores, 

questões básicas voltaram às agendas mundiais de debate: existência do trabalho 

escravo, trabalho infantil, tráfico de mulheres, precarização, desregulamentação, 
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entre outros. As configurações recentes no desenho das relações capital-trabalho, 

economia-sociedade, põem uma questão nova, que quase sempre tem passado 

despercebida: a negação do direito de prover a própria existência. 

Analisando essa frase com um pouco de cautela, observamos um paradoxo 

fundamental: a sociedade do trabalho via consagração dos valores liberais do 

individualismo, da competição e da liberdade de venda das forças do corpo 

enquanto propriedade do sujeito, institui o trabalho enquanto um regulador da ordem 

social, reservando-lhe status de direito social. A instituição desse direito representa 

numa sociedade como a brasileira, que não chegou a visualizar em sua história a 

consolidação de um Estado de Proteção Social, um meio de integração das 

camadas pobres de trabalhadores, possibilitando-lhes o acesso a um conjunto de 

bens e serviços sociais essenciais, como educação e saúde. A falência desse 

parâmetro de organização social, exibida através das altas taxas de desemprego, 

significa a negação desse acesso. 

Para os trabalhadores pobres, essa negação resulta na negação da 

sobrevivência, do direito de auto-afirmação social e construção de reconhecimento 

público. A perda desse meio de construção da “dignidade social”, antes viabilizado 

pelo gozo de direitos sociais amparados legalmente, passa a representar, em seu 

conjunto, o sentimento de frustração, incapacidade, impotência, incompetência, 

invalidez, inutilidade. Ou seja, delineia a pior face do fracasso de um sujeito imerso 

numa cultura que propaga como ideal de sucesso o completo inverso do que ele 

vivencia no âmbito na vida cotidiana. 
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4 CIDADANIA ATRAVÉS DA CARTEIRA DE TRABALHO 

A fase de “consagração” do trabalho, através da consolidação das leis que 

passaram a regulamentar e tutelar as relações trabalhistas, viabilizadas pelo 

governo Vargas, representou, como vimos acima, a disseminação da ética do 

trabalho como um bem, sinônimo da conquista de direitos. Na história brasileira, isso 

significou um ganho relevante para o permanente processo de construção da 

cidadania. Entretanto, esse ganho também representou o estabelecimento das 

bases de um modelo específico: uma cidadania assentada sob o emprego, condição 

para o usufruto de direitos mediante obrigações (do trabalho). Nesse momento, o 

Estado viabiliza uma cidadania sempre parcial que não veio a completar-se nos 

anos posteriores. 

É fundamental, após compreendermos o que causou a conquista desses 

direitos em termos de afirmação da ética simbólica dos valores do trabalho, 

atentarmos para o processo que levou o Estado brasileiro a interferir na regulação 

das relações trabalhistas naquele período. Uma das conseqüências desse processo 

é a afirmação da cidadania através de um instrumento bastante emblemático: a 

carteira de trabalho. 

Isso promove uma redução da cidadania à condição prévia de “ser 

trabalhador”. Ou melhor, já que para gozar dos direitos é preciso trabalhar 

formalmente com carteira assinada, a cidadania é limitada à condição de 

empregado. Não se trata, portanto, do exercício pleno da cidadania como atuação 

dos sujeitos no espaço político. De modo também restrito, esse modelo real de 

cidadania estabelecido sequer significa o efetivo oferecimento de serviços sociais 
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básicos de forma integral, tais como: educação, saúde, entre outros. Ser trabalhador

passa a ser um atributo imprescindível para ser cidadão.

Por outro lado, alguns estudos – e aqui abrimos uma interlocução com o livro 

Trabalhadores, Sindicatos, Cidadania: Nordeste em tempos de Vargas, de Ferreira 

(1997) – analisaram e demonstraram, com bastante rigor, como a legislação 

trabalhista resulta historicamente não de pura vontade populista, mas, sobretudo, de 

um conjunto de pressões e movimentações no plano das organizações dos 

trabalhadores, no sentido de construir novos patamares de justiça social e cidadania. 

Para Ferreira (1997, p.253), os anos de 1930 “foram principalmente um espaço 

temporal e social em que os trabalhadores mostraram determinação em ampliar os 

espaços de participação, investindo com firmeza na ampliação da cidadania”. Nesse 

mesmo movimento, iniciou-se talvez a fase mais significativa da história nacional, no 

que diz respeito à inserção da disciplina e da moral do trabalho no cotidiano dos 

trabalhadores.

No Brasil, esse ideário permaneceu durante os anos do chamado 

desenvolvimentismo, que se estendeu do governo de Getúlio Vargas ao de seu 

sucessor Juscelino Kubitschek, mantendo pálida a concretização plena da inserção 

dos trabalhadores na sociedade por outra forma que não fosse através da 

participação formal no modelo regulamentado e, só assim, amparado pela sociedade

salarial (CASTEL, 2001). Os anos posteriores ao desenvolvimentismo, marcados 

pela ditadura instaurada através do golpe de Estado de 1964, caracterizaram-se 

pela supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão 

aos que eram contra o regime militar. Com isso, os movimentos sociais e de 

trabalhadores sofreram forte abalo provocado pela repressão e foram forçados a 
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permanecerem, durante quase vinte anos, atuando na marginalidade e na 

ilegalidade.

Quando entraram em crise as chamadas políticas de bem-estar social, com a 

crise dos anos de 1970, nem mesmo o modelo de inserção social via trabalho havia 

alcançado êxito. As últimas décadas do século XX, que assistiram à virada de 

milênio, têm contado com uma grande parte da população que, se antes não havia 

sido integrada ao menos pela via do trabalho, hoje compõe um cenário no qual o 

desemprego e a permanência cotidiana em condições de completa submissão à 

vulnerabilidade e à insegurança das relações flexíveis de trabalho precarizadas 

fornecem o passaporte para uma condição de subcidadania.

O trabalho como fonte de realização, objeto de proteção e direitos sociais, 

passa a designar também o seu inverso: fonte de frustração, sofrimento (no caso 

dos desempregados, por exemplo) e alvo de desmantelamento de seu sistema 

regulatório. A negação do gozo dos direitos sociais através de uma relação formal 

empregatícia tem uma conotação extremamente perversa na realidade dos 

trabalhadores mais pobres frente a um contexto de desemprego e precarização das 

relações e condições de trabalho, tal como observamos recentemente. 

A relação entre trabalho e pobreza, ao contrário, não é nova. Novo é o 

paradoxo: o trabalho foi, no século XIX e nas primeiras décadas do século XX, a 

ferramenta de disciplinarização e moralização de uma classe vista como perigosa. A 

pobreza tornava-se digna, quando purificada pelos valores e pela ética do trabalho. 

Aqueles que se recusavam ao trabalho eram vistos como vagabundos, sem moral, 

insolentes. O século XX operou mudanças profundas na significação do trabalho, 

atribuindo a ele lugar central, até observarmos, ao final do século XX e início do 
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século XXI, a ameaça de rasuras no tecido social, para tomar emprestada uma 

expressão usada por Ferreira (1997), causada pela falta de empregos. 
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5 O trabalho dignifica a dor
da pobreza 

Pedro Pedreiro 

Pedro pedreiro penseiro esperando o trem 
Manhã parece, carece de esperar também 

Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém 
Pedro pedreiro fica assim pensando 

Assim pensando o tempo passa e a gente vai ficando prá trás 
Esperando, esperando, esperando, esperando o sol esperando o trem, 

esperando aumento desde o ano passado para o mês que vem 

Pedro pedreiro penseiro esperando o trem 
Manhã parece, carece de esperar também 

Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém 
Pedro pedreiro espera o carnaval 

E a sorte grande do bilhete pela federal todo mês 
Esperando, esperando, esperando, esperando o sol 

Esperando o trem, esperando aumento para o mês que vem 
Esperando a festa, esperando a sorte 

E a mulher de Pedro está esperando um filho prá esperar também 

Pedro pedreiro penseiro esperando o trem 
Manhã parece, carece de esperar também 

Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém 
Pedro pedreiro fica assim pensando 

Pedro pedreiro está esperando a morte 
Ou esperando o dia de voltar pro Norte 

Pedro não sabe mas talvez no fundo espere alguma coisa mais linda que o 
mundo

Maior do que o mar, mas prá que sonhar se dá o desespero de esperar demais 
Pedro pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro pobre e nada mais, sem 

ficar
Esperando, esperando, esperando, esperando o sol 

Esperando o trem, esperando aumento para o mês que vem 
Esperando um filho prá esperar também 

Esperando a festa, esperando a sorte, esperando a morte, esperando o Norte 
Esperando o dia de esperar ninguém, esperando enfim, nada mais além 

Que a esperança aflita, bendita, infinita do apito de um trem 
Pedro pedreiro pedreiro esperando 
Pedro pedreiro pedreiro esperando 

Pedro pedreiro pedreiro esperando o trem 
Que já vem... 
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(Chico Buarque) 

O trabalho como categoria dignificante tornou-se a fonte de construção do 

sentimento de honra e de reconhecimento público, como indicamos através da 

retomada de alguns importantes elementos históricos. O processo que o erigiu a um 

patamar de centralidade revelou que o papel do trabalho, assumindo a via possível 

de integração principalmente da camada mais pobre da população na sociedade, 

representa uma dimensão basilar da vida cotidiana. Isso porque é possível perceber 

a categoria interligando um conjunto simbólico de sentido e de redes sociais, 

enraizadas na família, nas relações de amizade e compadrio, no bairro e na 

sociedade de um modo mais amplo. 

A construção simbólica da categoria trabalho esteve sempre vinculada à 

construção da noção de indivíduos úteis à sociedade, ordeiros, honestos. Tais 

noções ajudaram a erguer também a diferenciação histórica, enraizada no 

imaginário coletivo entre pobres dignos – aqueles que, mesmo relegados 

socialmente, são considerados virtuosos por serem trabalhadores. E os pobres

indignos, como são considerados aqueles que cedem aos vícios, à delinqüência; 

são, portanto, os vagabundos – sujeitos de vida fácil, avessos ao trabalho. 

Essa oposição entre o trabalhador e o vagabundo aparece na história como 

referência para a perseguição aos transviados, vistos como errantes e imorais, 

através da polícia, das leis que regiam a vida dos pobres. Por exemplo, no Capital,

Marx (1978) atenta para a Lei dos Pobres, uma legislação criada para controlar, 

vigiar e punir os expropriados, tidos como perigosos, que eram sobrantes de um 

mercado de trabalho que não absorvia a todos. A pobreza, como afirma Germano 

(1998), era vista como um fenômeno típico da recusa ao trabalho. 
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Essas problemáticas trazem à tona uma questão fundamental: quem são os 

sujeitos que, quando se recusam à disciplina do trabalho, precisam ser vigiados, 

perseguidos e, por vezes, também punidos? Quem são esses sujeitos perigosos? As 

leis de combate à ociosidade, recrutamento militar obrigatório, polícia rural, entre 

muitas outras medidas, indicam que a população desocupada, livre e pobre 

constituía a massa dos considerados perigosos. 

No começo do século XX, os pobres eram considerados classes perigosas. 

Os livres estavam expostos à ociosidade e o mundo da ociosidade era concebido 

como a imagem invertida do mundo virtuoso da moral, do trabalho e da ordem. 

Chalhoub (2003), analisando a estrutura da sociedade segundo o pensamento das 

classes dominantes da época, afirma que, quanto mais alto for o nível do sujeito na 

estrutura social, maior será o amor à moralidade, à ordem, ao trabalho. No sentido 

inverso, ou seja, nos níveis inferiores, encontram-se o campo dos vícios e o 

desapego ao trabalho. É onde estão situadas as classes pobres, propensas à 

desordem e à vagabundagem. Pobreza, ociosidade e criminalidade eram 

equivalentes entre si e designavam atributos às classes perigosas. 

Nos anos de 1950 e 1960, os pobres foram denominados, segundo Lima 

(2003), de população marginal. Hoje, o estigma espraia-se com a utilização 

banalizada do termo excluído. Germano (1998, p.30, grifos do autor), analisando as 

representações da pobreza, sintetiza: 

O estigma da vagabundagem e da pobreza como situação degradante, 
notadamente do ponto de vista moral, faz parte do ideário acerca dos 
pobres. Neste sentido, a pobreza é frequentemente considerada como 
sendo composta por grupos perigosos, o que induz as doutrinas da caridade 
[por sua vez] a dividi-los em pobres meritórios e indignos.

É notável que esse tema é recorrente na história. E isso não se deve somente 

ao fato de que sempre existiram pobres, mendigos ou carentes na sociedade. A 
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interpretação do fenômeno da pobreza implica ponderar: como se postar diante dela, 

como agir com os pobres, qual o lugar dos pobres na sociedade, qual o papel do 

Estado, da igreja, das elites (GEREMEK, 1986). Tais problemáticas sempre 

estiveram presentes e variaram as suas resoluções provisórias ao longo da história. 

De qualquer modo, hoje o tema da pobreza não pode mais ser tratado como um 

problema particular, referido a uma parcela definida da população ou mesmo a um 

lugar (a favela, o morro, o país subdesenvolvido). O seu caráter estrutural impõe 

novas interpretações no mundo atual. A mazela social deixou recentemente de ser 

vista como mais um problema típico de cidades ou países pobres. Os redutos de 

riqueza abundante e concentração de renda, bem como os bolsões de pobreza, são 

realidades vizinhas em lugares comuns em todo o país. 

A pobreza gera exclusão. Contudo, esse tema merece uma breve reflexão, já 

que as mudanças em curso na sociedade brasileira e no mundo desde as duas 

últimas décadas do século XX fizeram com que o fenômeno da exclusão social não 

pudesse mais ser compreendida como simples oposto à condição de inclusão. Para 

Pochman e Amorim (2003, p.10), “o fenômeno da exclusão surge não apenas para 

aqueles segmentos sociais que já estiveram incluídos […], mas também para 

aqueles que jamais passaram pela condição de inclusão”.

Até mesmo organismos econômicos internacionais, como o Banco Mundial, 

tiveram as suas formulações sobre o tema modificadas nos últimos anos, apesar de 

o problema permanecer sendo encarado como fracasso individual de sujeitos 

incapazes de integrarem-se ao modelo socioeconômico vigente, na visão difundida 

por essas instituições. Numa reflexão sobre a categoria pobreza nas formulações de 

política social do Banco Mundial, Ugá (2004) destaca que, nos relatórios do órgão, 

podemos observar a definição de pobreza como incapacidade de obter um padrão 
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de vida considerado mínimo. No relatório produzido nos anos de 1990, a pobreza 

aparece como decorrente da renda. Já no relatório de 2000-2001, o fenômeno é 

encarado como resultante de múltiplas privações decorrentes dos processos 

engendrados – e relacionados entre si – nas esferas econômicas, políticas e sociais. 

Os pobres são, nas entrelinhas, indivíduos que não garantem ou não são capazes 

de conseguir o seu emprego e subsistência31. Por isso, a pobreza é o alvo e deve 

ser combatida pelas políticas sociais focalizadas e compensatórias32.

No entanto, os problemas mais graves ainda são vividos nos países que 

apresentam maiores fragilidades no acesso aos bens sociais, públicos, 

experimentados enquanto direitos: de modo amplo, a vivência da cidadania. É o 

caso, por exemplo, de países como o Brasil, que não chegou a concretizar aquilo 

que os países centrais chamaram de Welfare State. Na América Latina, essa 

experiência é identificada pelo chamado desenvolvimentismo, que entrou em crise 

na década de 1980. De acordo com a configuração atual, resulta das mudanças na 

esfera do trabalho a seguinte compreensão: de um lado, estão os capazes – 

indivíduos que conseguiram atuar no mercado, que seria o mecanismo de 

funcionamento mais eficiente da sociedade; de outro, estão os incapazes – 

indivíduos que não conseguiram integrar-se aos mercados e dos quais o Estado 

deve cuidar, por meio de suas políticas sociais (UGÁ, 2004). 

Nesse contexto e como resultado das construções históricas, o trabalho 

configura-se numa categoria fundamental para viabilizar a sobrevivência. Entretanto, 

é possível fazer o seguinte questionamento: será que o trabalho representa uma 

31 Nessa compreensão se insere a idéia de empregabilidade (como capacidade de um indivíduo de 
conseguir um emprego e se manter nele) que revela que no fundo, a compreensão do problema 
remete ao fracasso individual de sujeitos incapazes de acompanhar as transformações da sociedade 
atual.
32 Uma análise crítica a respeito do caráter de tais políticas sociais pode ser consultada em Germano 
(1998).
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categoria fundamental somente para a camada pobre? E quanto aos portadores de 

títulos acadêmicos? E os que têm acesso a uma fatia do mundo do trabalho com 

altas remunerações? Apesar de nossa pesquisa não dispor de elementos empíricos 

sobre o reduzido número de indivíduos que compõem esse grupo, podemos afirmar 

que o trabalho também representa uma importante dimensão da vida dos diferentes 

tipos de trabalhadores. O principal argumento para pensar essa afirmação reside no 

fato de que as construções simbólicas são partilhadas pela sociedade, perpassando 

por grupos distintos, embora sejam interpretadas e vivenciadas de maneiras 

diferentes.

A valorização do trabalho exacerbado – aquilo que Kamper (1997) denominou 

trabalho desmedido, das noções de eficiência, de produtividade, do bom trabalhador, 

aquele que veste a camisa e dá tudo de si pelo trabalho – corresponde a idéias 

absorvidas e compartilhadas como conseqüência do que está nas bases da 

organização social, fundada em eficácia, méritos, produtivismo, agilidade, 

competitividade. Para a camada mais pobre, para aqueles que dependem de uma 

ocupação qualquer para a obtenção do sustento diário familiar, trabalhar é um direito 

fundamental. Diante da vulnerabilidade, da instabilidade e precariedade que 

caracterizam as experiências dos trabalhadores no contexto atual, a categoria 

trabalho assume um status novo. Torna-se um elemento de diferenciação interna 

entre aqueles que compartilham das mesmas condições, das mesmas dificuldades, 

da mesma insegurança diária, conseqüentes dos regimes precários, parciais, 

temporários e incertos. 

O emprego formal com registro em carteira torna-se um diferencial, pois traz a 

garantia de direitos, a perspectiva de planejamento familiar, representando uma 

condição diferenciada daquela experimentada pelos trabalhadores em situação 
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instável. O emprego, condição diferente de qualquer trabalho, compreende ainda a 

possibilidade de realização dos sonhos de mobilidade social e perspectivas de 

organização dos projetos de vida. Numa pesquisa sobre as representações e as 

formas de vida de moradores de favelas na cidade de Teresina (PI), Lima (2003, 

p.266) afirma que 

O contrato fixo é a afirmação da dignidade e a conquista de um direito 
social. Tanto que, para eles [trabalhadores pobres], o trabalho se identifica 
com a figura simbólica da carteira profissional, enquanto as demais 
inserções, qualificadas como “bicos” ou biscates, são intituladas como 
serviços. 

O relato de um dos cadastrados no Sistema de Gestão de Ações de Emprego 

(SIGAE), Sr.Canário, a respeito de sua última ocupação, revela a diferença 

estabelecida entre o trabalho com carteira assinada e o “biscate”: 

Eu fiz alguns biscates. Até ontem eu estava trabalhando aqui perto, em 
Candelária [bairro de Natal], numa escavação que tem ali, num calçamento. 
Mas, até ontem deu certo e depois não deu mais… Também, não era 
carteira assinada, era só biscate, só um bico. Eles prometeram assinar a 
carteira, mas até aqui não assinaram e já estava com quinze dias. E ontem 
não deu certo mais e aí eu deixei. Faz mais de quinze dias e não saiu 
dinheiro nem nada [...] e a necessidade é grande. (Entrevista gravada e 
transcrita, realizada em Natal, em 20 de junho de 2005). 

A insegurança do trabalho informal, temporário e precário gera problemas no 

cotidiano, desde a impossibilidade de firmar compromissos, consumir produtos (bens 

duráveis), até a incerteza de ter como alimentar-se e aos filhos. O retrato dos 

trabalhadores pobres expostos à instabilidade e à insegurança é facilmente 

desenhado por características comuns, identificadas entre os nossos entrevistados 

do SINE. 

Uma primeira característica dos nossos entrevistados é o ingresso precoce no 

mundo do trabalho. Alguns trabalhadores atribuem às dificuldades vividas, o 
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abandono dos estudos e a entrada, quando muito jovem, no mercado de trabalho, 

ao fato de não terem contado com a presença e o apoio do pai e/ou da mãe. Noutros 

casos, também comuns, atribui-se o fato à necessidade de trabalhar para ajudar a 

família. Isso revela a importância dos laços familiares no esforço para manter a 

sobrevivência e a organização interna do grupo doméstico. Para citar um exemplo, 

vejamos, no relato abaixo, os motivos que provocaram o ingresso cedo no mercado 

de trabalho e o posterior abandono da escola, de um dos trabalhadores 

entrevistados:

Eu comecei a trabalhar cedo. Acho que cedo: com quinze anos. Aí foi o 
tempo que eu trabalhava e estudava. Eu trabalhava de dia e chegava de 
noite estava muito cansado e foi aí que me prejudicou porque eu não rendia 
na sala de aula. A última escola que eu estudei, eu não passei, então eu 
fiquei fora de faixa, como diziam eles lá no tempo, em 1980. Então eu não 
podia continuar mais lá. Aí eu parei de estudar e fiquei trabalhando. [...]. Era 
pra ajudar a minha mãe. Porque meu pai já era aposentado, mas o ganho 
era muito pouco. Então, era a opção que eu tinha: trabalhar para ajudar a 
ela [mãe]. E enquanto o dinheiro mensal não vinha, eu tinha o semanal. O 
primeiro que eu comecei a trabalhar foi como gari, na urbana e de lá fui 
trabalhar em construção civil [...]. De lá pra cá, é só trabalhar mesmo para 
ajudar dentro de casa. Porque o dinheiro era muito pouco e tinha muita 
gente dentro de casa. (Sr. Canário, Natal, em 20 de junho de 2005). 

Uma outra característica é o baixo grau de escolarização. Esse fato sempre 

está associado ao ingresso precoce no mercado, porque, devido a necessidades 

cotidianas, são percebidas dificuldades em optar entre trabalho ou estudo. Outro 

traço comum na vida desses trabalhadores é a trajetória ocupacional diversificada:

quase todos os trabalhadores entrevistados já haviam passado por diversas 

atividades, às vezes em cidades diferentes. Além disso, percebemos a ocupação

simultânea em mais de uma atividade para aumentar os rendimentos familiares, 

entre outras características. 

Antes de observarmos um rápido perfil dos entrevistados, distribuídos nos três 

tipos de cadastros observados no SINE – Espaço Profissional Autônomo, Primeiro 
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Emprego e Sistema de Gestão de Ações de Emprego –, é importante atribuir relevo 

a algumas características comuns aos jovens, chefes de família e mulheres. Essas 

categorias estão imbricadas. Por exemplo, muitas mulheres são jovens e chefes de 

família ao mesmo tempo. Porém, alguns elementos são peculiares a cada uma delas 

no que concerne ao significado do trabalho. 

Para os jovens, de maneira geral, o trabalho representa a construção da 

própria identidade, ligada à noção de produtividade, à realização de projetos 

pessoais e à possibilidade de tornarem-se independentes das famílias. Contudo, 

cabe aqui uma diferenciação interna neste grupo. O SINE atende a jovens que vão 

até o posto, porque precisam trabalhar para ajudar a família, no caso dos mais 

pobres. E o órgão recebe ainda aqueles que são conduzidos por parentes, 

principalmente por mães, para procurarem trabalho, o que constitui um tipo de 

imposição disciplinar. 

As atendentes do posto matriz, onde realizamos nossas entrevistas, 

relataram-nos histórias de pais que chegaram lá dispostos a realizarem o cadastro 

do filho, para qualquer tipo de ocupação disponível. Segundo os relatos dessas 

funcionárias, os pais ou outros parentes levam os filhos que, muitas vezes, vão a 

contragosto. Tal iniciativa quase sempre configura uma forma de castigo pelo 

desinteresse pelo trabalho, demonstrado. O ingresso no mercado, às vezes, 

configura-se num recurso de ensinamento e disciplinamento. 

Numa conversa informal, uma atendente do posto relatou que os pais querem 

qualquer trabalho, “para não ver seus filhos ociosos em casa”. Noutros casos, como 

pudemos observar numa das entrevistas, a inserção do jovem no mercado é visto 

como algo que pode representar um meio de chegar à maturidade. Com essa 

atitude, espera-se que a ocupação formal contribua para a constituição de sua 
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identidade pessoal, o que corresponde aos anseios dos pais, daquilo que eles 

julgam ser melhor para os filhos e para formá-los como cidadãos dentro de um 

padrão de conduta considerado ideal. O trabalho torna-se, nesses casos, um 

instrumento para um ritual de passagem. 

Diante do acompanhamento dos jovens por parentes, um problema 

identificado e relatado pelas atendentes, concernente às atividades do posto, é a 

intervenção do acompanhante durante a realização do cadastro. É interessante frisar 

que, em geral, esse comportamento se observa no caso de jovens que, de imediato, 

não procuram trabalho, ou seja, aqueles que são mantidos pelos pais e cujas 

famílias não enfrentam sérias dificuldades econômicas, a ponto de motivarem-nos a 

buscar uma ocupação para ajudar em casa. Freqüentemente, os jovens mais 

pobres, cujas famílias possuem rendas baixas, vão até o posto, sozinhos e por 

vontade própria. 

Os jovens que seguem acompanhados comumente se apresentam mais 

dependentes, e suas ações acabam sendo guiadas pelo acompanhante, que 

intervém durante a realização do cadastro, enquanto aqueles permanecem passivos. 

Isso quase sempre gera problemas, visto que o cadastro para Primeiro Emprego 

deve ser realizado pelo próprio jovem, que deve responder sozinho às perguntas, 

apresentar seus documentos e certificados de qualificação. Além de acompanhar 

nessa etapa, quando surge a oportunidade, muitos pais ou parentes comparecem ao 

posto e querem receber a carta de encaminhamento do jovem ao emprego. Nesse 

caso, as atendentes recusam-se a entregar esse documento, a não ser que o 

próprio interessado vá buscá-la. 

No caso daqueles que são chefes de famílias, o trabalho é um aspecto basilar 

da sua vida, porque atinge o cumprimento do papel de provedor. Quando esse papel 
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não é cumprido devido a uma situação de desemprego ou de não-ocupação, sente-

se que está ameaçada a dignidade de chefe de família, que possui obrigações 

definidas e esperadas pelo grupo doméstico. 

Para a mulher, o trabalho pode significar uma potência simbólica de 

realização e afirmação no mundo público, fora do espaço doméstico. Às vezes, pode 

significar um elemento importante na tentativa de superação da opressão vivida nas 

relações conjugais. É o trabalho, muitas vezes, que representa a independência 

financeira, o que possibilita um novo equacionamento nas relações com 

companheiros ou maridos. 

As mulheres desempenham papel importante na sustentação de laços entre a 

esfera doméstica e a esfera do trabalho. Elas acompanham ao posto filhos e 

companheiros que buscam uma ocupação e, com freqüência, detêm informações 

necessárias aos cônjuges, filhos e parentes, para o preenchimento do cadastro. 

Nesses casos, são elas que, ao chegarem ao posto, buscam as primeiras 

informações sobre como efetivar o cadastro, como procurar vagas, quais os 

procedimentos, entre outras. Outro dado significante é o fato de todas as 

entrevistadas, com exceção das jovens, serem chefes de família ou contribuírem 

para a renda familiar através dos próprios rendimentos, o que lhes reserva um papel 

central no núcleo familiar. 

5.1 TRABALHADORES USUÁRIOS DO SINE/RN 

Vejamos os três tipos de cadastro e as características mais comuns de cada 

grupo. Entre os trabalhadores cadastrados no chamado Espaço Profissional 

Autônomo (EPA), encontram-se pessoas com baixa escolaridade ou nenhuma 

qualificação. Em geral, são: diaristas; trabalhadores que, às vezes, até estão 
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inseridos no mercado de trabalho formal, mas, ainda assim, sempre buscam no 

SINE um trabalho extra para complementar a renda; entre outros. Os cadastrados 

nesse tipo comumente atuam em diversas atividades e, de acordo com os relatos 

ouvidos, aceitam qualquer serviço: limpeza, pintura de casas, cozinha, jardinagem, 

entre outros que surgem a partir das necessidades de quem os solicita. 

A existência desse cadastro de profissionais autônomos revela que o SINE 

não é somente uma agência de empregos formais permanentes, ou seja, uma 

mediadora entre trabalhadores e mercado formal de trabalho. O Espaço Profissional 

Autônomo encaminha diaristas, por exemplo, para jornadas de apenas um dia de 

trabalho (para empresas ou mesmo, como é a maioria dos casos, para pessoas 

físicas interessadas, que ligam para o SINE e solicitam os serviços em residências), 

e também orienta trabalhadores para a prestação de serviços de curta duração. 

Esses trabalhos são encarados pelos próprios usuários como “bicos”, “quebra-

galhos”. Para alguns, esses são trabalhos extras e auxiliam na renda familiar; para 

outros, representam o único meio de conseguir alguma ocupação. Os cadastrados 

no EPA que dependem unicamente das oportunidades surgidas no SINE, aqueles 

que estão fora do mercado de trabalho formal, em geral têm poucos anos de estudo 

ou não chegaram a freqüentar a escola, e não possuem qualificação específica. 

Dispõem, contudo, de experiências diversas de trabalho em função das várias 

atividades desempenhadas em suas trajetórias profissionais. Acompanhemos, a 

seguir, uma breve caracterização de cada entrevistado cadastrado no Espaço 

Profissional Autônomo. 

5.2 USUÁRIOS CADASTRADOS NO “ESPAÇO PROFISSIONAL AUTÔNOMO” – 

EPA
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Sr. Caboclinho (49 anos, Vigilante)33:

Sr. Caboclinho é empregado formalmente e trabalha durante a noite, em dias 

alternados. Ele procura o SINE para conseguir “bicos” e aumentar a renda. Por 

freqüentar quase diariamente o órgão, já é conhecido por todos os funcionários do 

posto. Ele começou a trabalhar com dezenove anos como servente de pedreiro. 

Também trabalhou numa empresa de ônibus como pintor. Depois, ele conta: “saí e 

trabalhei numa empresa de Recife, de encanador”. A empresa de Recife (PE) faliu e 

ele voltou para Natal (RN), onde trabalhou numa empresa de vigilância e hoje 

trabalha numa fundação também como vigilante. O seu emprego permite que ele 

procure “bicos”, ou seja, curtas jornadas de trabalho mediadas pelo SINE, em 

serviços diversos. Para conciliar as duas atividades, ele relata: “Dá, porque é o 

seguinte: eu trabalho uma noite sim e outra não. Uma noite e outra não. Aí o dia… A 

gente não vai ficar a noite toda acordado. Tem que dormir, dá um cochilo (risos)”. 

Trabalhando à noite, como vigilante, Sr. Caboclinho burla a regra principal da 

disciplina de sua função, que é “ficar acordado”, e, entre um dia e outro de trabalho, 

complementa a renda com as atividades extras. O emprego, para ele, é um 

expediente diferente das ocupações buscadas através do SINE. A incerteza de 

conseguir ou não uma diária em qualquer serviço representa para Sr. Caboclinho 

apenas uma aventura, um termo que, aliás, designa bem a forma como vivem os 

trabalhadores que dependem somente das ocupações temporárias obtidas a cada 

dia. Uma situação de aventura significa desconhecimento do porvir, arriscar-se todos 

os dias para manter a sobrevivência, sem garantias ou segurança: “Aí, de manhã eu 

venho pra cá, aventurar alguma coisa. Porque nesse setor aqui só depende dos 

clientes. Porque aqui não é emprego, aqui é um ‘quebra-galho’, uma ‘viração’, um 

‘biscate’”. Para o Sr. Caboclinho, não importa para que atividade o seu serviço é 

33 Entrevista realizada em Natal, em 14 de junho de 2005. 
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solicitado, mas, sim, o valor que orienta o seu esforço e o seu objetivo: ganhar o seu 

dinheiro com honestidade. É esse o princípio que rege a sua afirmação, da 

honestidade e da dignidade: “Fazer como o ditado: eu apanho até adubo. Apanho 

até estrume. Eu quero ganhar meu dinheiro honesto […]. Todo trabalho é digno para 

o Homem, todo trabalho. Se a pessoa quiser ganhar do seu suor, tem que ser 

digno”. Sr. Caboclinho nunca estudou. Segundo ele, a sua aprendizagem resulta das 

experiências da vida: “A vida foi quem me ensinou”. 

D. Patativa (55 anos, Doméstica/Cozinheira)34:

D. Patativa trabalha como “diarista”. É cadastrada no SINE, há cerca de 20 

anos; já foi empregada formalmente e, mesmo nesse período, ela afirma que 

buscava o órgão, para conseguir um extra no fim de semana “e assim pegar um 

dinheiro”. Diz que, mesmo com 55 anos, não consegue ficar em casa, sem trabalhar: 

“eu tenho 55 anos e não me troco por moça nenhuma de menos idade, porque eu 

estou renascendo. Tem dia que eu começo na segunda e vou até o sábado 

[trabalhando]”.

D. Patativa contou-nos um pouco das dificuldades enfrentadas no seu 

trabalho, quando consegue alguma diária para fazer faxina ou cozinhar na casa de 

alguém que solicita os serviços através do SINE: “A gente encontra assim, muita 

gente estressada. Estressada, com mau humor. Muitas vezes, assim, com palavras 

mesmo”. A sua ferramenta para enfrentar essas dificuldades é a sua religião, o 

catolicismo, que, segundo ela, a renova a cada dia. D. Patativa também resolve 

estrategicamente os problemas com os quais se confronta com o seguinte 

posicionamento: “Se eu for trabalhar numa casa e encontrar uma pessoa 

estressada, se Deus me deu aquele dom, então Deus tem que me dar a graça de 

34 Entrevista realizada em Natal, em 14 de junho de 2005. 
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enfrentar… Se Deus me colocou naquela casa…” Assim, D. Patativa sempre tem 

uma “palavra”, no sentido religioso, do uso dos textos bíblicos, para essas pessoas 

estressadas.

Antes de trabalhar como diarista, ela trabalhou numa fábrica do setor têxtil, na 

produção de confecções e noutras atividades. Além disso, foi faxineira de um motel, 

engomadeira, operária de uma fábrica de absorventes, auxiliar de produção. Porém, 

mesmo no período em que trabalhava formalmente, ela recorria ao SINE, para 

conseguir um trabalho extra no fim de semana e, assim, complementar a renda. Tal 

como os outros cadastrados do EPA, D. Patativa não estudou e atribui isso ao fato 

de ter sido “criada sem o pai”. Quando fazia a quinta série do ensino fundamental, 

conforme a nomenclatura atual, o seu pai faleceu, e ela teve de começar a trabalhar 

como doméstica para ajudar na renda da família, composta por cinco irmãos, o que 

a fez abandonar os estudos. 

D. Mandarim, 42 anos, doméstica35:

D. Mandarim também é diarista e o seu cadastro também é bastante antigo, 

feito há cerca de 18 anos. Assim como Sr. Caboclinho e D. Patativa, ela freqüenta 

quase diariamente o SINE à procura de trabalho. Começou a trabalhar aos nove 

anos de idade, como doméstica, também para ajudar a família. O motivo da entrada 

cedo no mercado de trabalho, ainda quando criança, é semelhante ao observado na 

história de vida de D. Patativa: “Meu pai morreu e minha mãe ficou com oito filhos… 

Nove filhos, morreu um, ficaram oito filhos. Então, a gente teve que trabalhar para 

ajudar ela”. 

D. mandarim chegou a trabalhar em algumas empresas do setor têxtil e, 

quando saiu do seu último emprego, procurou o SINE. Hoje, ela é chefe de família, 

35 Entrevista realizada em Natal, em 14 de junho de 2005. 
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responsável pela criação de sete filhos: “Tenho uma [filha] com vinte e seis [anos], 

tenho um que vai fazer dezessete [anos]. Tenho um com treze [anos], uma [filha] 

com onze [anos]; aí tenho um [filho] com sete [anos], tenho um [filho] com quatro 

[anos] e ainda tem outro depois desse com quatro [anos]… Tem dois anos e nove 

meses”. A primeira filha ela teve aos dezesseis anos. 

No seu relato, ela contou algumas histórias sobre as dificuldades do seu 

trabalho de doméstica nas casas. Hoje, a sua maior pretensão é conseguir um 

emprego para poder pagar o INSS e, futuramente, aposentar-se, pois considera que 

está ficando velha. Essa percepção decorre da sua compreensão de que o mercado 

já não a admite facilmente, sob a justificativa de que a idade está avançada, um 

drama vivido por muitos trabalhadores, notadamente aqueles acima dos 35 anos de 

idade. O drama de ser julgado velho demais se soma a outros fatores, como a 

ausência de qualificação para o trabalho, no caso de trabalhadores e trabalhadoras 

com o perfil semelhante ao de D. Mandarim. Em conseqüência disso, a estabilidade 

de um emprego formal ou, até mesmo, a aposentadoria aparece notavelmente nas 

expectativas desta entrevistada, do mesmo modo como nas de outros trabalhadores. 

Sr. Canário, 40 anos, carregador de cargas36:

Sr. Canário trabalha com transporte de cargas, na função de carregamento e 

descarregamento de mercadorias. Atualmente, está desempregado, procurando 

alguma atividade. Não consegue voltar ao mercado de trabalho formal, segundo ele, 

“por causa do estudo”. Parou de estudar aos quinze anos, quando começou a 

trabalhar. Conforme o seu relato, teve de optar entre estudar e trabalhar. Diante da 

necessidade de ajudar em casa por causa dos baixos rendimentos da família, 

abandonou os estudos. 

36 Entrevista realizada em Natal, em 15 de junho de 2005. 
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Sr. Canário foi um dos entrevistados que apontou como elemento facilitador 

para conseguir um emprego, além dos estudos, as indicações. Os laços familiares, 

de amizade, compadrio e vizinhança são vistos por ele e por outros trabalhadores, 

como fundamentais nos momentos em que o desempregado enfrenta dificuldades. 

No seu relato, Sr. Canário relata: 

Rapaz, pra facilitar pra gente arrumar um trabalho, é quando eu tenho uma 
pessoa conhecida dentro da empresa. Algum indicador. Que diga: “aquele 
rapaz, se aparecer uma vaga, pode colocar ele”. Alguém que já conheça. 
Eu moro em Felipe Camarão e lá tem aquela empresa, a Conceição 
[empresa de ônibus]. Eu falei com meu vizinho e ele disse: “Ô, rapaz, se eu 
soubesse que você estava parado, eu tinha arrumado uma vaga pra você. 
Eu arrumei pra um vizinho lá, andei atrás de uma pessoa e não encontrei”. 
Aí eu disse pra ele que, se arrumar, arrume pra mim. 

As esperanças depositadas nesses laços de amizade, que são também laços 

de apoio e confiança, por vezes chegam a representar maior chance de obter uma 

ocupação formal para alguns trabalhadores. Essas instituições que perfazem a 

sociabilidade entre pares colocam-se à frente até mesmo de instituições formais, do 

ponto de vista da política pública, como o próprio SINE. Para esses trabalhadores, 

especialmente aqueles que têm poucos anos de escolarização e baixa qualificação 

profissional, essa é uma via facilitadora diante dos entraves que geralmente 

enfrentam, quando buscam um emprego. Para ele, somente um amigo, vizinho ou 

compadre compreende a necessidade de um trabalhador de adquirir um emprego. 

Em casos semelhantes ao do entrevistado, esse indicador, próximo do ponto de 

vista das relações de confiança e amizade, pode destravar obstáculos para a 

inserção ou re-inserção no mercado de trabalho. O anseio atual do Sr. Canário é 

obter um trabalho em qualquer atividade, já que ele não tem conseguido voltar a 

trabalhar naquilo que define como sendo a sua função, em decorrência da exigência 
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por maior nível de escolaridade – ele estudou até a sétima série do ensino 

fundamental.

5.3 USUÁRIOS CADASTRADOS NO “SISTEMA DE GESTÃO DE AÇÕES DE 

EMPREGO (SIGAE)” 

O cadastro do SIGAE registra profissionais que possuem alguma qualificação 

e experiência e, em geral, estão em busca de empregos permanentes. É freqüente 

encontrarmos nesse grupo pessoas que ficaram desempregadas nos últimos anos e 

aquelas que não conseguiram ou não conseguem emprego em função da idade, 

pois são consideradas senis para o mercado, ainda que estejam na faixa dos 35 a 

40 anos. As falas destes últimos costumam ser marcadas por certo rancor e por 

tristeza, devido à discriminação efetuada pelo mercado. No grupo deste tipo de 

cadastro, entrevistamos os usuários abaixo: 

Sr. Tuim (46 anos, apresentou várias atividades como suas possíveis 

profissões)37:

Sr. Tuim, no dia da entrevista, procurava alguma oportunidade de trabalho. 

Ele afirma que pode trabalhar em várias atividades: 

Tornearia; encanador; pintor; panificação; profissional de farmácia; prática 
em enfermagem; contabilidade; faturamento; gerência administrativa; área 
de vendas; vendedor externo; motorista profissional da categoria D, tanto de 
moto quanto de carro, caminhão; e área de escritório; faturamento; 
atendimento ao público. 

No entanto, não tem conseguido vaga em nenhuma delas. Sentindo-se 

discriminado por causa da idade, reclama que, mesmo com muita experiência, não é 

aceito. Ele cursou Teologia recentemente e é separado. No seu depoimento, Sr. 

37 Entrevista realizada em Natal, em 20 de junho de 2005. 
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Tuim atribuiu o seu sofrimento atual à desestrutura familiar, que, por sua vez, foi 

causada por sua situação de desemprego. 

A sua jornada de trabalho se iniciou aos doze anos. O seu pai foi torneiro 

mecânico; e o seu avô, ferreiro. A sua maior dificuldade para voltar ao mercado de 

trabalho formal esbarra na idade. Exatamente devido às dificuldades encontradas, 

Sr. Tuim afirma que atualmente é obrigado a “abraçar várias atividades”. Assim 

como outros trabalhadores, em situação incerta e vulnerável, ele se dispõe a 

trabalhar em qualquer coisa, pois sobrevive das ocupações que consegue. 

Sr. Pichochó (36 anos, vendedor, fotógrafo, auxiliar de serviços gerais)38:

Sr. Pichochó estudou até a terceira série do ensino fundamental. Começou a 

trabalhar cedo para ajudar em casa, o que o fez abandonar a escola. Os seus pais 

eram separados, e a sua mãe os mantinha, trabalhando “em casa de família”. A sua 

última atividade havia sido numa empresa do ramo de confecções, “pregando golas” 

de camisetas, na qual ele era remunerado por produção. A meta diária era pregar 

duas mil golas, o que causava ferimentos nos dedos das mãos, caso não se usasse 

esparadrapos: “Sai os dedos da pessoa cheios de esparadrapo. Porque corta. A 

linha corta os dedos. Se não estiver com os dedos cheios de esparadrapo, sangra”. 

Hoje, desempregado, Sr. Pichochó trabalha revendendo sacolas nas feiras 

livres da cidade. Além disso, ele é cadastrado para a função de auxiliar de serviços 

gerais. Para ele, o que importa é “não ficar parado”, pois do trabalho depende a sua 

sobrevivência e a da família. Por isso, afirma que, “Quando tem trabalho pra fazer, 

eu trabalho; quando não, eu vendo sacolas nas feiras. Eu compro, aí revendo nas 

feiras”. Para ajudar no orçamento, Sr. Pichochó também se ocupa como fotógrafo 

nos fins de semana, atividade que ele aprendeu com um amigo. 

38 Entrevista realizada em Natal, em 22 de junho de 2005. 
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D. Coruja (40 anos, mãe de Caburé) e Caburé (21 anos, filho de D. Coruja) – (D. 

Coruja trabalha na área de recursos humanos e gestão financeira; o filho é 

estudante, ainda sem profissão definida)39:

D. Coruja era uma das mães que, entre outras, acompanhava o filho na 

realização do cadastro. O jovem Caburé afirmou que queria trabalhar “para não ter 

que pedir dinheiro para a mãe”. Ele estava fazendo cursinho preparatório para 

vestibular e pretendia concorrer a uma vaga para Engenharia Mecânica. A sua mãe 

tinha vindo ao posto, acompanhando-o “para dar o apoio”, mas também para 

atualizar o seu próprio cadastro, pois estava desempregada. Ela trabalhava na área 

de recursos humanos, no setor financeiro, e com administração hospitalar. Fazia 

curso superior de Gestão Financeira numa faculdade privada da cidade e havia 

desistido de um curso superior de Letras, iniciado quando ainda morava noutra 

cidade.

Durante a conversa, geralmente Caburé era interrompido por sua mãe, a qual, 

diante da timidez do filho, não se continha em responder por ele, descrevendo as 

suas expectativas, seus motivos para procurar trabalho e suas preferências. A 

família de D. Coruja procedia de Recife (PE). A vinda para Natal (RN), foi justificada 

pela busca de uma melhor qualidade de vida e emprego. Caburé era o único jovem 

que freqüentava um cursinho pré-vestibular pago pelos pais e tinha como desejo: “se 

dar bem na vida”. A frase dita pelo jovem foi explicada pela mãe, que tinha como 

principal orientação despendida para os filhos a recomendação de que estudassem 

e se preparassem para o mercado: “O que ele fala de se dar bem é o seguinte: ele 

quer estudar, quer se formar para ter a independência financeira. O que ele espera 

do curso, quando ele se formar, é ter a independência financeira”. 

39 Entrevista realizada em Natal, em 15 de junho de 2005. 
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D. Coruja comentou que sempre preferiu que os seus filhos estudassem, pois 

ela considerava a qualificação um item indispensável. Contudo, depois ela 

comentou: “Mas, também, eu acho que eu também errei um pouquinho porque eu 

sempre quis que ele só estudasse, porque eu acho que deveria ter deixado 

[trabalhar], até pra amadurecer”. Com essa afirmação, D. Coruja revela-nos outra 

dimensão da vida, em que o trabalho, enquanto ação humana, se espraia como 

ferramenta simbólica na nossa sociedade: “o trabalho amadurece”. Torna possível a 

passagem para novas fases da vida. E ela continuou: “amadurece a experiência [do 

trabalho]. Para o mundo de hoje é muito importante. Hoje ele está com vinte e um 

anos e era pra ele ser uma pessoa bem mais madura. Eu acho, assim, que, quando 

a gente quer que fique só estudando, a gente acaba protegendo muito. Entendeu? 

Eu quero agora dar a liberdade pra ele trabalhar”. 

Ao contrário do filho, D. Coruja havia começado a trabalhar com dezessete 

anos. Hoje, ela julga que foi importante ter começado cedo, quando ainda estudava. 

A geração dos filhos contaria hoje com uma facilidade que ela não tinha tido: 

[...] Eu não tinha a facilidade que eles têm hoje: de ter um pai e uma mãe 
que trabalhasse e desse as coisas. Eu não tinha um pai e uma mãe que tem 
a cultura que eu tenho hoje. Meus pais não tinham formação. Em relação à 
cultura, eram um pouco rudes. Tinha muita experiência, mas não tinham 
cultura para passar o suficiente para os filhos. 

O pai dela era pedreiro; a mãe, dona de casa. D. coruja somente revelou qual 

era a profissão dos pais, quando perguntamos. Até então, ela os definiu como 

“pessoas sem cultura”. Na sua percepção, ela ingressou no mercado de trabalho, 

porque “não tinha um pai e uma mãe” que tivessem “a cultura” que ela tem, ou seja, 

que tivesse o discernimento que ela julga ter hoje e passar para os filhos: de 

estudar, ao invés de começar a trabalhar cedo. 
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Um outro elemento interessante a ser observado na fala de D. Coruja é o 

julgamento que ela faz dos pais e da atividade deles: pessoas sem cultura, que 

viviam de trabalhos manuais e não podiam oferecer muito aos filhos além da 

experiência. Hoje, preocupada com as dificuldades que os seus filhos poderão 

enfrentar, ela os orienta: “Vocês têm que se preparar para o mercado. O mercado 

não é brincadeira. Não adianta ser bom, bom é pouco”. 

Sr. Curió (55 anos, caminhoneiro)40:

Sr. Curió começou a trabalhar com oito anos de idade, ajudando os pais com 

a agricultura de subsistência. Hoje é motorista e trabalhou muitos anos como 

caminhoneiro em São Paulo, onde construiu todo o seu patrimônio materializado no 

seu caminhão. Há cerca de dois anos, foi parado e rendido numa lombada na 

estrada do município de Goianinha (RN). Nesse episódio, assaltantes levaram o seu 

caminhão com a carga dentro. Ele permaneceu rendido durante o assalto, por quatro 

horas, num canavial. 

Depois desse fato, Sr. Curió comprou uma caminhonete com as economias 

que tinha e passou a trabalhar com fretes, na condição de sócio de uma irmã. No 

entanto, essa associação não deu certo, o que Sr. Curió nos relatou com decepção. 

Em seu entendimento, os parentes foram cruéis com ele. Esse sentimento de 

decepção manifestado relaciona-se diretamente à expectativa frustrada de ajuda 

mútua da família, que aparece como algo esperado em todas as falas, no momento 

em que um dos membros enfrenta adversidades. 

Na época da entrevista, Sr. Curió procurava algum trabalho como 

caminhoneiro ou motorista e afirmou que ainda permanecia em Natal, em função de 

uma das duas filhas, que se preparava para concorrer a uma vaga no processo 

40 Entrevista realizada em Natal, em 20 de junho de 2005. 
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seletivo do vestibular. Ele as descreveu como “estudiosas demais”. No seu 

depoimento, tem relevo a esperança de sucesso escolar projetada nos filhos, o que 

representaria para Sr. Curió o sonho de concretizar algo que lhe foi negado: “Porque 

eu não tive os estudos. Meu pai não pôde me dar. Então, eu queria que não faltasse 

para dar pras minhas filhas”. Para Sr. Curió, o trabalho representava, então: “Tudo. 

O trabalho é tudo. Tudo, porque, com o trabalho, você leva a família pra frente, pode 

dar o conforto pras suas filhas, pode dar os estudos”. 

Sr. João de Barro (36 anos, balconista de farmácia)41:

Sr. João de Barro nasceu no Rio de Janeiro, onde morava até pouco tempo 

antes da entrevista. Casado com uma natalense, mudou-se para Natal 

recentemente, por insistência da mulher, em busca de melhor qualidade de vida. 

Sempre trabalhou como balconista de farmácia e diz que, na sua profissão, é 

necessário ter experiência. Começou a trabalhar com dezesseis anos e, com 

algumas dificuldades, conseguiu concluir o segundo grau (atual ensino médio). Em 

seu relato, ele afirmou a importância da escolaridade como um requisito principal 

para o ingresso no mercado de trabalho formal. 

Contudo, Sr. João de Barro comentou sobre o conhecimento acumulado 

durante os vinte anos em que trabalhou em farmácias: ele assegurou conhecer as 

bulas dos remédios e saber orientar sobre as dosagens, por exemplo. Nunca fez 

nenhum curso sobre o assunto, mas afirmou ter um conhecimento acumulado e 

acredita que isso deva ser considerado relevante para a contratação na sua 

profissão. Em sua atividade, de acordo com a sua compreensão, o conhecimento 

está ligado à experiência. Para Sr. João de Barro, o seu trabalho era fonte de grande 

prazer, pois possibilitava que ele conhecesse e conversasse com as pessoas. Tendo 

41 Entrevista realizada em Natal, em 22 de junho de 2005. 
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trabalhado durante muito tempo, atendendo idosos, fazendo verificação da pressão 

sangüínea, através de sua atividade ele podia “ajudar as pessoas”. 

Sr. Acauã (55 anos, motorista)42:

Sr. Acauã era um homem de aparência triste e cansada. Nasceu em 

Goianinha (RN) e veio para Natal, ainda quando criança. Contou-nos que começou a 

trabalhar numa padaria, quando muito jovem. Na época, enquanto trabalhava como 

padeiro, um conhecido o ensinou a dirigir. Ele trabalhou ainda num bar e, daí, 

passou a trabalhar como motorista, transportando carreta. Está desempregado há 

cinco anos; devido à falta de ocupação, afirmou sentir-se doente. 

O seu último emprego havia sido numa empresa de ônibus, em João Pessoa 

(PB). Indagado sobre por que saiu do último emprego, ele respondeu que a empresa 

onde trabalhava dispôs de um quadro no local de trabalho e os funcionários que 

desejassem demitir-se registrariam neste local sua identificação funcional – um tipo 

de programa de demissão voluntária numa fase em que não havia aulas nas escolas 

da cidade e o movimento dos ônibus diminuía. 

A proposta da empresa era que o empregado que pedisse demissão poderia 

voltar depois de seis meses. Pensando em retornar ao trabalho depois, Sr. Acauã 

escreveu inscreveu-se no programa de demissão. Depois disso, contou, 

arrependido, que nunca mais conseguiu voltar a trabalhar formalmente. Na época da 

entrevista, as suas maiores dificuldades para encontrar um emprego eram a idade 

avançada e a falta de estudos. Além disso, Sr. Acauã encontrava-se com a carteira 

de motorista vencida e sem dinheiro para regularizá-la. Ele havia procurado o SINE 

em busca de trabalho como motorista particular, segundo ele, “para madame”. 

42 Entrevista realizada em Natal, em 27 de junho de 2005. 
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Sr. Pardal (29 anos, motorista)43:

Sr. Pardal nasceu em Lagoa Salgada (RN) e começou a trabalhar ainda 

criança, ajudando os pais com as atividades na roça. O seu último trabalho foi como 

motorista de um supermercado, de onde saiu por recusar-se a cobrir a ausência de 

um colega de trabalho que havia se acidentado no dia de sua folga. 

Sr. Pardal havia estudado até o término do segundo grau (atual ensino 

médio), no município onde nasceu, e tinha vindo para Natal, buscando algo melhor. 

Na época da entrevista, morava com os irmãos. Perguntado sobre qual a profissão 

que ele gostaria de ter exercido, qual era o seu sonho, ele nos respondeu que queria 

muito ter sido jogador de futebol. Porém, procurava alguma oportunidade de trabalho 

no SINE, em qualquer atividade. 

D. Rouxinol (40 anos, trabalhava por conta própria): 

D. Rouxinol foi ao SINE, à procura de oportunidade de trabalho, mas ainda ia 

cadastrar-se. Ela relatou que começou a trabalhar aos dez anos de idade como 

doméstica. Com quatorze anos, conheceu o seu ex-marido, com quem foi trabalhar 

como feirante. A sua união durou quinze anos, ela teve três filhos, mas, há cerca de 

dez anos, eles se separaram. Após a separação, D. Rouxinol relatou que ficou sem 

nenhum dos bens do patrimônio conquistado junto ao ex-marido. A partir de então, 

ela assumiu a chefia da família e a criação dos três filhos. Nesse período, trabalhou 

como acompanhante de idosos, com vendas e como representante de produtos de 

moda e beleza… Montou um pequeno negócio em casa: um posto de venda de 

água e gás. No entanto, ela diz que não consegue obter o suficiente para manter a 

família. Por esse motivo, procurava ocupar-se com outras atividades, a fim de 

complementar a renda familiar. 

43 Entrevista realizada em Natal, em 27 de junho de 2005. 



98

D. Rouxinol narrou a sua trajetória de trabalho mesclada com sentimentos de 

orgulho e heroísmo por ter conseguido sustentar os filhos sozinha e hoje possuir “um 

carrinho velho” para a família passear. No seu relato, ela afirma: “nunca precisei de 

um litro de leite do governo para sustentar meus filhos”; e disse ainda não concordar 

com a atitude das pessoas que hoje vivem dos vales ou bolsas, auxílios concedidos 

pelo governo federal, recebidos “do presidente”. Em sua avaliação, destacou o 

trabalho e os esforços próprios como único meio válido e digno de manter-se. Para 

ela, a assistência obtida através de ajudas governamentais “só faz com que as 

pessoas fiquem mal acostumadas e preguiçosas”. Enquanto isso, diz: “quem 

trabalha não recebe nada disso”. Ela ainda apontou como principal problema 

enfrentado atualmente o desemprego e reclamou que se sentia discriminada por 

causa da idade. Além disso, esbarrava na dificuldade para comprovar que tinha 

experiência no seu ramo de atividade (vendas), pois sempre havia trabalhado, mas 

sem o registro em carteira. 

5.4 USUÁRIOS CADASTRADOS NO “PRIMEIRO EMPREGO” 

Finalmente, no cadastro para o Programa Primeiro Emprego, além de Caburé, 

21 anos, que foi ao posto acompanhado pela mãe, entrevistamos os seguintes 

jovens:

Bigodinho (18 anos, estudante, auxiliar de mecânico)44:

Bigodinho estava realizando o seu cadastro no dia da entrevista. Mas já tinha 

trabalhado em várias atividades: jardineiro, vendedor ambulante, auxiliar de 

mecânico, barman, copeiro; sempre por meio de vínculos temporários, alguns 

informais. Ele começou a trabalhar aos nove anos, vendendo picolés nas praias de 

Natal. Quando começou a trabalhar, ainda criança, Bigodinho, que tem os pais 

44 Entrevista realizada em Natal, em 16 de junho de 2005. 
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separados, ainda morava com a mãe. O dinheiro adquirido serve para auxiliar nas 

despesas de casa: 

[...] Eu pegava era pra mim mesmo e, às vezes, eu dava pra minha mãe 
comprar as coisas […]. E assim foi: de picolé eu passei a vender suco, 
pastel, essas coisas […]. Vendi muita coisa na praia. Aí, eu fui tendo 
conhecimento; aí, eu fui me dedicando a outros trabalhos. 

O jovem mora atualmente com o pai e pretendia conseguir algum emprego 

para ajudar na renda familiar e ter o seu próprio dinheiro. Trabalhando desde a 

infância, Bigodinho não tinha pretensões de continuar a estudar após o término do 

ensino médio; no período da entrevista, cursava o segundo ano. Do mesmo modo, 

não esperava freqüentar cursos profissionalizantes, pois acreditava que bastava 

dedicar-se ao trabalho e, assim, justificou a sua posição: 

Porque, às vezes, Deus dá um dom. Deus dá um dom a todos nós. Só 
basta a gente se dedicar. Porque… o que é que adianta: eu ter um dom e 
não me interessar pela coisa? Esse negócio de curso… Esses cursos, 
assim, são pra incentivar você a ter um trabalho na vida. Agora, se você tem 
um dom, você vai fazer aquilo… Pronto. 

Ele havia ido ao SINE sozinho e por vontade própria. O seu maior lazer era 

dançar quadrilha, pois fazia parte de um grupo de dança localizado no bairro Cidade 

da Esperança, onde morava. 

Beija-flor (19 anos, estudante, sem profissão definida)45:

A jovem Beija-flor decidiu trabalhar para “ter seu próprio dinheiro”, para 

conquistar a sua “independência financeira”. Pensava fazer vestibular para o curso 

de Medicina. Ela estudava numa escola de supletivos para recuperar um ano escolar 

que havia perdido por ter acompanhado os pais numa viagem a outro estado, em 

45 Entrevista realizada em Natal, em 17 de junho de 2005. 
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função de um caso de doença na família. O pai dela era pedreiro e a mãe trabalhava 

como costureira em casa. 

Assim como pôde ser observado noutras entrevistas, a jovem demonstrou 

constrangimento ao falar da atividade dos pais. No caso de D. Coruja, como já 

vimos, ela definia os pais como pessoas “sem cultura”. O trabalho manual é 

comumente visto como atividade inferior, inculta, e aqueles que dele se ocupam são 

pessoas que têm pouco a oferecer. Os trabalhadores que não estudaram, que vivem 

de ocupações manuais e/ou que tiveram os seus pais ocupados em atividades que 

exigiam baixa qualificação, ao revelarem como compreendem esse tipo de trabalho, 

estabelecem uma diferenciação: trabalho manual versus trabalho intelectual. Essa 

distinção é a ponta de um problema maior: o preconceito com o trabalho manual, 

enraizado na história brasileira e no imaginário social, como inferior, sujo, pesado, 

degradante e destinado aos escravos. A expectativa depositada nos filhos, nesses 

casos, quase sempre é inversa: espera-se que estudem e, assim, possam conseguir 

um trabalho menos duro, mais seguro, através dos títulos: os diplomas e certificados 

de qualificação, que se tornam sinônimos de cultura e civismo. 

Dois elementos importantes podem ser destacados a partir dos relatos das 

entrevistas: as famílias, como a do Sr. Curió, criam estratégias de sobrevivência 

baseadas na ajuda mútua, para manter e sustentar os filhos, possibilitando que 

esses concretizem o que aqueles não puderam realizar: estudar, conquistar um 

emprego estável e “se dar bem”, como aparece na fala do jovem Caburé. Esse 

resultado é idealizado com base na esperança de mobilidade social e no alcance de 

novos patamares de qualidade de vida. No caso da jovem Beija-flor, de acordo com 

o seu relato, os seus pais preferiam que ela não ingressasse ainda no mercado de 

trabalho e, sim, prosseguisse os estudos. Entretanto, na tentativa da construção da 
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independência financeira – elemento que surge como fundamental e primário para a 

elaboração de uma identidade própria dos jovens –, Beija-flor optou pela ocupação 

profissional e, por isso, havia procurado o SINE espontaneamente. 

Sabiá Laranjeira (18 anos, sem profissão definida)46:

Sabiá Laranjeira tinha ido ao posto, porque havia recebido uma ligação do 

SINE para que ela se apresentasse, pois havia surgido uma oportunidade de 

trabalho. Ela decidiu trabalhar também para ajudar na renda familiar. A sua mãe 

faleceu há cerca de um ano e meio. Na época da entrevista, morava com o pai e 

mais três irmãs. A única renda da família advinha dos trabalhos temporários do pai. 

Assim como noutros casos, Sabiá Laranjeira era incentivada a prosseguir nos 

estudos por seu pai, que não havia chegado a completar o ensino fundamental. No 

entanto, não era essa a sua pretensão, e também não sabia com o que gostaria de 

trabalhar. Ela se cadastrou para diversas atividades e relatou que não tinha qualquer 

expectativa futura, pois estava esperando o que aparecesse. 

Nenhum dos três tipos de cadastro, pelo que vimos, é homogêneo. Há 

diversos perfis de trabalhadores, diversas situações de trabalho, mas que acabam 

configurando um quadro de histórias e dificuldades comuns. O SINE recebe jovens 

que buscam o primeiro emprego formal, mas que já trabalharam antes; há 

trabalhadores empregados formalmente que possuem cadastrados no EPA, a fim de 

conseguir os “bicos” e melhorar a renda. Entre os cadastrados no SIGAE, também 

existem trabalhadores que buscam atividades fora do SINE. 

O posto acaba atuando no envio de trabalhadores e trabalhadoras urbanos 

para o mercado de trabalho, sejam eles qualificados profissionalmente através da 

educação formal e da participação em cursos profissionalizantes sejam 

46 Entrevista realizada em Natal, em 16 de junho de 2005. 
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trabalhadores que nunca freqüentaram uma escola. O órgão funciona como 

mediador entre a sociedade e o mercado, na constituição de relações de trabalho 

permanentes, no caso dos empregos formais por tempo indeterminado, ou 

temporárias, no caso das jornadas curtas, como diárias ou contratos com tempo 

determinado. As ocupações oferecidas pelo SINE também são diversas, assim como 

os tipos de contrato e relações de trabalho. 

6 A ÉTICA DO PROVEDOR E A POBREZA 

As dificuldades vividas pelos trabalhadores entrevistados, o desemprego, a 

precariedade das jornadas de trabalho temporárias e incertas configuram um quadro 

de vulnerabilidade, retratando a dinâmica do mercado de trabalho e da pobreza em 

Natal (RN). Já indicamos alguns índices no capítulo “‘Vai trabalhar, vagabundo’: 

elementos para pensar a afirmação do trabalho”, quando demonstramos que uma 

das principais características do mercado de trabalho na cidade é a precarização 

dos postos de ocupação. Além disso, os trabalhadores urbanos inserem-se num 

contexto socioeconômico de concentração de renda que se agravou nos últimos 

anos. De acordo com Freire (2005), em 1991 a cidade possuía cerca de 200.115 mil 

pessoas na condição de pobres, sendo 72.576 mil indigentes. Em 2000, o número 

de pobres passou para 204.720; e de indigentes, para 78.853. Contudo, apesar de a 

renda per capita ter aumentado nos últimos anos, a concentração de renda também 

aumentou. Os 20% considerados mais pobres, que detinham em 1991 cerca de 

2,6% da renda, passaram a deter, em 2000, em torno de 1,9%. Para termos uma 

idéia da distribuição da renda média dos chefes de família na cidade, por bairro, 

vejamos o mapa abaixo, produzido pela Secretaria Municipal de Planejamento, 

vinculada à Prefeitura de Natal: 
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Mapa 01 – Distribuição espacial por bairro do rendimento mensal dos chefes 
de família em Natal (RN). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Natal (RN)/Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA, 2006). 

O posto matriz do SINE, como foi dito noutro momento, está localizado em 

Candelária, um bairro que, segundo a legenda, apresenta renda média entre dois e 

três mil reais, a segunda maior da cidade, junto com outros bairros. Apesar de o 

SINE também receber trabalhadores com nível de escolaridade alto e renda acima 

da média geral, as nossas observações no local indicam muito mais a presença de 

trabalhadores desempregados ou empregados temporariamente, quase sempre em 

condições vulneráveis e precárias. Esses usuários provêm de bairros como Felipe 

Camarão, Planalto, Alecrim, Cidade da Esperança, entre outros, que possuem renda 

bem menor, às vezes até mais baixa que a faixa mostrada no gráfico, e carregam 
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ainda o estigma de serem moradores de bairros considerados violentos, redutos de 

marginais e de pobres47.

Para esses trabalhadores, sendo alguns deles freqüentadores diários do 

posto, como D. Patativa, D. Mandarim e Sr. Caboclinho, o êxito ou o fracasso na 

busca por um trabalho interfere, diretamente, na vida cotidiana, dada a necessidade, 

que “é grande”, como comentou um dos entrevistados. Todos os entrevistados, que 

vão ao SINE à procura de uma ocupação, dependem do trabalho que conseguem 

para sobreviver. E, por isso, definem-no como sendo tudo; relacionam-no à 

manutenção do grupo familiar; concebem-no como sinônimo de sobrevivência.

A esfera do trabalho torna-se central em função de definir a forma como 

esses trabalhadores vivem cotidianamente: quando há inserção no mercado formal, 

o emprego com registro em carteira configura uma situação de maior estabilidade. 

Diferentemente, se sobrevivem da renda obtida com trabalhos temporários e 

incertos, são vítimas da vulnerabilidade. A construção dos valores da moral e do 

respeito vem na esteira dessa realidade. Homens, mulheres, sejam adultos sejam 

jovens, têm no esforço próprio do trabalho a possibilidade de garantir a valorização 

social através da comunhão de códigos morais difundidos na sociedade que o 

definem como digno. Essa dignidade também é sinônima de responsabilidade, pelo 

cumprimento das obrigações e da disciplina do trabalho. Por meio do próprio esforço 

despendido com uma vida de labuta, constrói-se o sentimento de inserção na 

sociedade, o que configura, por sua vez, o “fazer parte”. Nesse processo, em que os 

trabalhadores devem apresentar-se como honestos, em vez de entregues à vida 

fácil, o trabalho dignifica a dor da pobreza. Mediante o abraço à vida de trabalho, é 

47 Há dois estudos locais interessantes, resultados de pesquisas de mestrado, a respeito da 
experiência da pobreza e dos estigmas que carregam os moradores de bairros caracterizados como 
lugares de pobres e delinqüentes: Bezerra (2004) e Gonçalves (2003). 
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possível consumir o mínimo para manter-se não só física, mas também 

simbolicamente.

Além disso, os significados constituídos em torno da “dignificação” da 

pobreza, atribuem aos trabalhadores pobres um diferencial, que vale como um 

distintivo meio ao grupo do qual fazem parte: uma população vista como 

homogênea, através de uma lente que os reduz e os remete ao mundo da 

delinqüência e, portanto, dos vícios, da vagabundagem. Nesse sentido, ser

trabalhador e ainda mais ter um emprego fixo coloca-os num patamar diferente 

daquele que vive dos “biscates”. São atributos que estabelecem condições 

diferentes de viver um cotidiano de privações; daí, também as diferenciações 

estabelecidas entre pobres dignos versus pobres indignos e trabalhadores versus

vagabundos.

Essas construções se baseiam em códigos morais de comportamento e 

reconhecimento social que tem na história nacional suas raízes, como mostramos 

em capítulo anterior. Dado o compartilhamento de tais valores e códigos de conduta, 

que se apresentam para os trabalhadores como modelos: a condição do ser

trabalhador é, nesse sentido, vivida e interpretada material e simbolicamente. 

Enquanto um valor norteador dos comportamentos, enquanto um atributo de 

qualificação moral positiva, – ser trabalhador equivale a ser honesto, digno e 

batalhador. Tais construções se inserem no campo das representações, no campo 

do imaginário social instituído, e ganham relevo, na medida em que resolvem 

conflitos vividos esses sujeitos. Pairando sob eles as imagens elaboradas pelo 

imaginário da pobreza – “a pobreza era vista […] como um fenômeno que afetava 

certos indivíduos que não desejavam ou não estavam em condições de integrar-se 

ao mercado de trabalho capitalista, sendo, por isso, considerada como uma doença
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vergonhosa” (GERMANO, 1998, p.30, grifos do autor) –, o ato de trabalhar passa a 

designar não apenas uma questão de sobrevivência, mas uma virtude que 

caracteriza os trabalhadores pobres como sujeitos dignos, úteis. 

Os usuários do SINE, em sua grande parte, são trabalhadores expostos às 

fraturas sociais agravadas nas últimas décadas, como decorrência das 

transformações socioeconômicas. São trabalhadores que vivem nas franjas de um 

sistema social, que tecem a sua sobrevivência dia a dia. As jornadas diárias e os 

trabalhos temporários são ocupações que fornecem o alimento e, portanto, a 

sobrevivência. Manter-se nessa luta cotidiana, que recomeça diariamente, quando 

saem de casa em busca de uma ocupação, define-os como trabalhadores que 

optam pela vida digna, pela vida de trabalho honesto, condição diferente daquela 

experimentada, social e moralmente, por quem opta pela ociosidade. 

Esses elementos configuram a constituição da ética do provedor, que liga 

duas esferas próximas na vida dos usuários do SINE: o trabalho e a pobreza. Prover 

a família através do trabalho e afugentar a pobreza são códigos de honra e moral, 

norteadores das condutas assumidas por aqueles indivíduos. A disciplina, o 

imperativo de economizar, o dever e a propensão ao trabalho constituem o 

cotidiano, em função de o trabalho ser uma ferramenta provedora da sobrevivência. 

Por isso, para ponderar a ética do provedor, destacamos como elemento 

fundamental a relação moral estabelecida com o trabalho48. Por motivações que se 

ligam mais com a necessidade – daí, o termo prover – que com o desejo de poupar 

e da acumulação, a ética do trabalhador tem uma configuração específica, que, no 

caso dos usuários do SINE, também se relaciona, em última instância, com a 

pobreza.

48 Algumas reflexões, como, por exemplo, a de Souza (1998), apresenta um debate sobre a Ética 
Protestante no caso brasileiro. 
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Esse debate não se encerra aqui, pois essa ética erige um conjunto de 

representações, valores e significados que atribui sentido e referência aos 

trabalhadores, difundindo-se mesmo entre aqueles pertencentes a grupos não 

vulneráveis e não precarizados, no que concerne às condições de trabalho, por 

exemplo. Isso nos obriga a refletir a categoria trabalho em si, nas representações 

imaginárias sociais dos atores dessa trama (CASTORIADIS, 2000). 
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7  Ser trabalhador: um ser do 
simbólico

Primeiro de Maio

Hoje a cidade está parada 
E ele apressa a caminhada 

Pra acordar a namorada logo ali 
E vai sorrindo, vai aflito 
Pra mostrar, cheio de si 

Que hoje ele é senhor das suas mãos 
E das ferramentas 

Quando a sirene não apita 
Ela acorda mais bonita 

Sua pele é sua chita, seu fustão 
E, bem ou mal, é seu veludo 
É o tafetá que Deus lhe deu 
E é bendito o fruto do suor 

Do trabalho que é só seu 

Hoje eles hão de consagrar 
O dia inteiro pra se amar tanto 

Ele, o artesão 
Faz dentro dela a sua oficina 

E ela, a tecelã 
Vai fiar nas malhar do seu ventre 

O homem de amanhã

(Chico Buarque) 
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Uma rua esburacada e acidentada nos nossos trajetos diários poderia chamar 

atenção para os resultados do trabalho de outros, que se materializam em nossa 

percepção, como objetos naturais, quase imperceptíveis, num cotidiano marcado 

pela efemeridade, pela velocidade dos eventos, e pelas mudanças. Isso porque, ao 

caminharmos, por exemplo, não nos perguntamos quem fez a rua. Ou ainda, como 

ela é construída. Esses questionamentos são pontes para pensarmos nas penas 

impostas pelas subcondições de grande parte das ocupações do mercado de 

trabalho. Descrevemos um exemplo a seguir. 

As condições de um trabalho como “calçar uma rua” são: a jornada inicia-se 

entre 6h30min e 7h da manhã; às 11h, há uma pausa de uma hora para o almoço; o 

retorno dá-se ao meio dia e segue até 18h30min, sob sol ou chuva. Caso a 

conclusão do trabalho tenha caráter de urgência, a jornada seguirá até 22h. A 

remuneração para o trabalho exaustivo não parece muito animadora: o pagamento é 

efetivado por produção. Isso significa que, para cada metro calçado da rua, é soma-

se o ganho de R$ 0,60. 

Nessa perspectiva, o trabalho representa dor e sofrimento – ponto que 

retomaremos mais à frente. Porém, diante das dificuldades enfrentadas por um 

trabalhador desempregado, por exemplo, que busca uma ocupação qualquer, 

facilmente uma vaga nessa atividade seria ocupada. E a outra face de um episódio 

como esses é a definição do sentido do trabalho: o sentimento de utilidade, validade 

e competência, experimentado pelos trabalhadores, quando se encontram ocupados 

e integrados ao mercado de trabalho. Ao aceitarem-se as condições descritas acima 

o trabalho é vivenciado enquanto fonte de sofrimento, mas também, 

simultaneamente, de satisfação pessoal. 
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Desse modo, é interessante observarmos a explicação dada por Sr. Canário, 

em relação ao contentamento sentido quando ocupado: 

Pra mim, trabalhar é tudo. Porque hoje eu tenho minha família e tenho que 
dar conta deles, porque nenhum deles ainda pode me ajudar em nada e 
minha esposa não trabalha… É só eu mesmo pra sustentar eles. Tem que 
trabalhar, e trabalhar pra mim é tudo. […]. A pessoa trabalhando é 
responsável; tem a responsabilidade. Eu me sinto importante trabalhando.
(Sr.Canário, 40 anos). 

A primeira vista pode parecer um paradoxo sentir-se importante por trabalhar 

sob tais condições. Somos acostumados a dicotomizar a realidade e tentar elaborar 

explicações lógicas para compreender os fenômenos sociais. O que é o trabalho

livre na nossa sociedade senão uma condição paradoxal de liberdade – um dos 

princípios norteadores das aparências do sistema econômico capitalista – e 

aprisionamento? Talvez por ter caráter paradoxal, fixamos o nosso olhar nas 

subcondições, descritas anteriormente, e deixamos de compreender a formação do 

sujeito imerso nesse contexto. O trabalho é degradante, é necessário e é importante. 

Além disso, a dimensão pessoal do sujeito revela elementos pouco explorados: o 

sentir-se importante. Esse sentimento condiz para um trabalhador com a 

possibilidade de manutenção de suas necessidades e de sua família. O trabalho 

pressupõe responsabilidades e cumprimento de papéis, determinando o auto-

reconhecimento do sujeito no lugar que ele ocupa no seio da família, na 

comunidade, na sociedade. 

O pressuposto citado facilita compreender as falas dos trabalhadores, quando 

estão à procura de um trabalho e não conseguem. A desfiliação, termo utilizado por 

Castel (2001), é pertinente para compreender o sentimento de fracasso diante das 

dificuldades encontradas pelos sem trabalho. Daí, o relato segue: “Eu me sinto um 

inútil, porque o cabra vai num lugar, vai noutro e é difícil demais… É muita 
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dificuldade pra conseguir; até hoje estou tentando” (Sr. Canário). Lemos essa fala, 

apoiados no argumento de que a expressão de valores, a relação entre o trabalho, a 

família, os papéis sociais são permeados por representações imaginárias sociais 

(CASTORIADIS, 2000), as quais produzem as percepções cotidianas dos sujeitos. 

Essas representações constroem, por sua vez, aquilo que entendemos como o 

imaginário do trabalho na nossa sociedade. É a esfera do trabalho, responsável pela 

definição de lugares e papéis sociais, a referência para a compreensão do que 

significa o atributo ser trabalhador.

O trabalhador não é um ator somente do espaço onde trabalha. Ele é um ator 

de casa para o trabalho e do trabalho para casa, visto que a sua identidade permeia 

a sua existência, e funda-se em múltiplos espaços. O seu habitus de trabalhador, 

para usar um conceito de Bourdieu (2004, p.61, grifos do autor), é aquilo que lhe 

constitui, “um conhecimento adquirido e também um haver, um capital […], indica a 

disposição incorporada, quase postural”. Nesse sentido, o ser trabalhador indica um 

sujeito relacionado com sistemas simbólico-imaginários de representação, os quais 

perpassam todas as esferas de produção de sua vida (moral, religiosa, econômica, 

física etc.). 

A incorporação de habitus, ao nosso ver, também pode ser compreendida 

através das noções de representações, que são pensadas a partir do campo maior 

da cultura. Não se trata de pensar culturas de classe tal como aparece em Batalha, 

Silva e Fortes (2004), mas de pensá-las a partir do compartilhamento de 

representações, símbolos e signos que informam valores de uma cultura que nos 

possibilita refletir o termo amplo trabalhador. Orientado e organizado na vida em 

sociedade, por meio de significações culturais, o sujeito é informado quem é e que

lugar ocupa nessa sociedade. Os trabalhadores se reconhecem nas representações 
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que instituem uma realidade, a qual eles identificarão como a realidade. Daí, 

compreendemos que esse sujeito reivindica a sua posição. A situação de 

desemprego suscita a necessidade de auto-afirmação desse lugar como seu e de 

sua importância em ocupá-lo, como observamos no seguinte relato de Sr. Tuim: 

Sou trabalhador honesto, qualificado, mas não encontro [emprego]. Eu 
tenho uma infinidade de profissões. Só apresentei aqui: vendas, motorista e 
farmácia. (Sr. Tuim, 46 anos). 

Sob essa percepção, Sr. Tuim registra o seu sofrimento em função do 

desemprego. A sua dificuldade de re-inserção no mercado de trabalho formal em 

função da idade faz com que ele manifeste o seguinte entendimento “[…] eu sou 

mais um no mundo sem perspectiva de trabalho. Hoje eu sou um homem inválido

devido à idade”. Para Sr. Tuim, “A definição lógica do trabalho é nada mais, nada 

menos, do que o sustento. É você tirar, com seu suor, o sustento da sua família, o 

seu próprio sustento”. É legitimar-se perante a sociedade e a família. A validez está 

diretamente vinculada à ocupação, que não diz respeito somente a um posto de 

trabalho, mas à assunção de um lugar na sociedade que é seu pelo mérito de sua 

honestidade, de suas qualificações. Tais valores se amparam nas representações 

imaginárias sociais compartilhadas, sobre o que é sentir-se válido, digno e 

importante, como vimos antes. 

Nisto reside a força das representações que constroem os valores da 

realidade vivida pelos sujeitos. Jodelet (2001)49 afirma que os elementos 

constituintes da vida social – informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, 

crenças, valores, atitudes, opiniões e imagens – são organizados sempre sob a 

49 JODELET, Denise. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, D. (Org.). As 
representações sociais. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001, p.21. 
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aparência de um saber alusivo à realidade. A aparência do saber sobre a realidade é 

aquilo que se coloca no seu lugar – a representação que se sustenta pelo 

desconhecimento do saber histórico. É consenso que a representação social é uma 

forma de conhecimento elaborada e partilhada, com o propósito de contribuir na 

elaboração de uma realidade para o conjunto social. Cognitivamente, essas 

representações envolvem o sentimento de pertença social dos indivíduos, a 

interiorização de modelos de conduta, de pensamento. 

A representação corresponde a um ato de pensamento através do qual o 

sujeito se reporta a um objeto (JODELET, 2001). Essa representação pode ser tanto 

do sujeito para si mesmo, quanto de uma coisa, um acontecimento ou um fenômeno 

natural. Seja como for, esse ato, para essa autora, traz a marca do sujeito e de sua 

atividade. As representações sociais circulam nos discursos, enveredadas por uma 

moral social. São trazidas por palavras, veiculadas em mensagens e imagens 

midiáticas, e ainda cristalizadas em organizações materiais e espaciais, que “[…] 

nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da 

realidade diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, 

eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva” (JODELET, 2001, 

p.24).

A relação entre trabalho e trabalhador deve ser compreendida por meio da 

articulação entre os elementos afetivos, mentais e sociais, integrados à cognição, à 

linguagem e à comunicação. As relações sociais instituídas entre os próprios 

trabalhadores e entre os trabalhadores e suas famílias e membros da comunidade 

afetam as representações e a realidade material e social sobre a qual essas têm de 

intervir. De acordo com Doise (apud JODELET, 2001, p.19), 
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Não se pode eliminar da noção de representação social as referências aos 
múltiplos processos individuais, interindividuais, intergrupais, e ideológicos 
que frequentemente reagem mutuamente uns aos outros e cujas dinâmicas 
de conjunto resultam nessas realidades vivas que são, em última instância, 
as representações sociais. 

A representação social é sempre representação de alguma coisa, objeto, 

sujeito e alguém – no caso, trabalho e trabalhador. Essa relação entre o sujeito e 

seu objeto é um ato de simbolização e interpretação. Nesse sentido, a qualificação 

das representações refere-se a um saber prático que remete às experiências vividas 

pelos sujeitos e a partir das quais são produzidas. Afinal, “de todas as atividades 

humanas, a fabricação dos fatos é a mais intensamente social” (LATOUR apud

JODELET, 2001, p.28). 

A forma como os trabalhadores, especialmente os mais pobres, movidos pela 

ética do provedor, compreendem e significam comportamentos e valores 

estabelecidos no plano moral, em função da esfera do trabalho, incide sobre os 

aspectos estruturais e formais do pensamento, à proporção que engaja processos 

de interação e influencia condutas. O lugar, a posição e as funções dos sujeitos 

determinam os conteúdos representacionais e a sua organização, por meio da 

relação ideológica que mantém com o social, com as normas institucionais e com os 

modelos e regras aos quais obedecem. A partilha, pelos trabalhadores, de uma 

mesma condição na sociedade, é acompanhada por uma relação com o mundo, 

bastante específica àquele lugar e produtora de efeitos na concepção da realidade. 

O que é, então, ser válido, útil, responsável, importante e, paradoxalmente, 

independente, nos relatos ouvidos? Denomina-se trabalhador àquele que cumpre os 

desígnios de sua atividade com dedicação e afinco. “A pessoa trabalhando é 

responsável”, segundo Sr. Canário. Ser trabalhador significa ser honesto, resvalando 

na realização das conquistas pessoais através do próprio esforço. Ser trabalhador 
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representa o sujeito da moral e dos bons valores, reconhecido socialmente como 

digno, porque é um batalhador, alguém que se mostra incansável, mesmo 

enfrentando adversidades – pobreza, desemprego, vulnerabilidade, preconceitos 

etc.

Esses atributos não apenas os qualificam socialmente, mas também, 

conforme os relatos, conferem-lhes uma independência. Via trabalho, salta em 

relevo a possibilidade de responder por si e também por outros, quanto ao sustento 

do grupo doméstico por homens e mulheres que são chefes de família. É a 

possibilidade de ação cotidiana dentro desse reduto de limitações e dificuldades que 

representa também a vida do trabalhador. Para os jovens, o trabalho também 

aparece como um meio de vida. Trabalhar é promover a sua subsistência, a sua 

manutenção, o provimento de necessidades cotidianas. Tal como segue a seguir: 

Porque é o seguinte: o trabalho... A gente pode ter uma casa, pode ter um 
lar pra morar, pode ter uma família, como todo mundo tem direito de ter [...] 
essas coisas todas... Mas, se você tem trabalho, você tem como se manter, 
não é isso? E tem como pagar as coisas, tem como comprar as coisas pra 
você. Então, é um meio de vida. (Bigodinho, 18 anos). 

Além disso, para jovens que dependem dos pais e, em especial, aqueles que 

nunca chegaram a trabalhar, como é o caso de Caburé, a inserção no mercado 

marca a abertura de uma nova etapa em suas vidas, porque o trabalho se torna a 

ferramenta principal para o abandono da inatividade e dependência completa dos 

pais, demandando o exercício próprio de responsabilidades, já que trabalhar é ter 

responsabilidades, conforme a visão dos entrevistados. D. Coruja, a respeito da 

importância desse ritual de passagem, chegou a afirmar que deveria ter incentivado 

o filho a trabalhar muito antes, como pôde ser visto em seu relato. 
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Para os jovens Bigodinho, Beija-flor e Sabiá Laranjeira, cujas famílias 

possuem rendas baixas e enfrentam maiores dificuldades materiais, a realidade tem 

outra configuração. O primeiro deles, que já tinha trabalhado em várias atividades, 

mal sabia dizer o motivo de começar a trabalhar cedo, aos nove anos de idade: 

Porque… Sei lá… Não foi por falta de… Vamos supor assim que, eu estava 
precisando, sempre eu ajudava, sempre eu estava ali trabalhando. E assim 
foi, eu comecei cedo. Não sei… Por conta da minha família, que minha 
família sempre gostou de trabalhar. Sei lá, acho que eu puxei alguma coisa 
disso. 

O pai de Bigodinho trabalhava como terceirizado do setor de limpeza no 

Hospital Onofre Lopes, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A 

renda familiar em sua casa, mantida principalmente pelo pai, era complementada 

por seus trabalhos, quase sempre temporários, parciais e precarizados, desde a sua 

infância. Beija-flor, cujos pais mantinham a família com atividades incertas, narrou a 

respeito de como eles se sentiam quando ficavam sem trabalhar: “Ele [o pai] ficava 

desesperado, ficava feito louco, desesperado. Minha mãe não pode ficar um dia sem 

trabalhar que fica nervosa.”. Entre todos os jovens, inclusive os que provêm de 

famílias cujos rendimentos médios são altos, um dos fatores decisivos para a busca 

de trabalho está relacionado com “ter independência”, “ter o próprio dinheiro”, seja 

para uso próprio seja para ajudar a família. De maneira semelhante, a 

independência também é um elemento fundamental para as mulheres. 

D. Mandarim interpreta o significado do trabalho em sua vida da seguinte 

forma:

Ter as coisas, não pedir nada a ninguém [é ter]… Independência na vida… 
Do que depender de pai, de mãe, de marido. […]. Se a pessoa não trabalha, 
vive dependente. Acho que isso é muito ruim para aquela pessoa. Viver 
dependente dos outros… 
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No relato das trabalhadoras, a independência soma-se à configuração de uma 

situação social: trabalhar pode representar não depender, mas ainda mais que isso. 

Para as mulheres, é não depender de outros pólos de força – os pais, os 

companheiros. Nos relatos dos jovens, a sua dependência dos pais também 

representa a definição de uma situação de pouca liberdade e de dependência. Nos 

relatos dos homens, é dado relevo ao fato de que é o trabalho que assegura uma 

posição no âmbito familiar: a de chefe. O trabalho está diretamente ligado ao que 

significa “manter a família” e, daí, a construção de uma dignidade, de uma honra. 

Nesse caso, o cumprimento de papéis é satisfeito pela possibilidade de 

manutenção econômica da família, o que confere um status ao chefe. O exercício 

desse papel indica a participação efetiva no seio familiar e o gozo de um lugar 

específico num meio do qual ele é o “responsável”. E é em função disso que se 

espraia o sofrimento com fracasso, a sensação de desvalorização social e de 

inutilidade quando esse papel não é cumprido. Essa experiência de consternação 

que aparece em vários relatos revela para os trabalhadores uma melancólica auto-

imagem – marcada pelo malogro e pela frustração. E esse espelho que se interpõe 

na relação entre o sujeito e a sociedade remete ao reconhecimento do valor pessoal. 

Através da dignidade do trabalho valorizado, reflete-se a sustentação da imagem 

ideal do trabalhador no espaço público, subsidiada pelo reconhecimento pessoal. A 

conseqüência pela incapacidade de realização do anseio de cumprir o papel social 

de sujeito útil e produtivo é narrada a seguir: 

Minha família foi desestruturada por essa razão [desemprego]. Qual a 
mulher que vai viver com um homem sem alimento? Abala a estrutura da 
família. (Sr. Tuim, 46 anos, desempregado). 
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Segundo nos informou Sr. Tuim, após ficar desempregado ele separou-se da 

companheira e seus dois filhos passaram a viver com a mãe, pelo seguinte motivo: 

“por [eu] não ter condições de me manter com eles”. São em situações como as 

descritas acima que podemos identificar os laços simbólicos, culturais e psicológicos 

(CASTEL, 2001), que produzem o entorno simbólico do trabalho. 

Esse conjunto de valores remetidos ao trabalho revela também que os 

trabalhadores se projetam numa imagem ideal de sujeito produtivo em função de ser 

essa a imagem correspondente aos anseios de validez e utilidade. Esse padrão de 

conduta torna-se, portanto, portador da moral e da ética do trabalho que confere 

reconhecimento e um status social diferenciado. Neste sentido, ser trabalhador

representa também um meio de auto-afirmação. Vale ressaltar que essa conduta 

apregoada, norteadora do comportamento do modelo ideal de trabalhador também 

condiz com os valores modernos de produtividade, individualismo e eficiência. Na 

medida em que fazem parte de uma sociedade que compartilha de tais valores, os 

trabalhadores têm reproduzido em seu cotidiano tais premissas. 

 Essas construções valorativas, produzidas e compartilhadas pelos sujeitos 

apregoam atributos sociais. Ao relacionarem tais percepções ao significado do 

trabalho, os trabalhadores, inseridos nessa dinâmica de produção de sentido, 

encontram-se no seio dessas construções. O não trabalho, nessa lógica, representa 

a negação dos atributos compartilhados e por isso provocam constrangimento e 

desvalorização social. 

Por outro lado, o trabalhador quase sempre se encontra subjugado às agruras 

do trabalho ao qual se submete, e se torna personagem de situações de coação e 

humilhação (por parte dos patrões, tal como nos foi relatado, no relato de D. 

Mandarim), jornadas longas e cansativas, baixa remuneração. As experiências com 
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outros (patrões, empregadores), lhes fazem reconhecer uma posição e um status 

diferenciado derivado dos atributos que os caracterizam: a pobreza, a ocupação de 

uma posição hierarquicamente nas relações de trabalho, além do acesso negado a 

bens e serviços. Essa realidade é vivida sob a forma de uma agonia permanente, na 

medida em que as dificuldades são re-significadas na experiência cotidiana ao ponto 

de seu enfrentamento ser reinterpretada enquanto motivo de orgulho. Assim, a dor

que também é causada pelo trabalho passa a ser parte do embate diário pela 

sobrevivência. E lograr êxito através dele pode significar a superação de dificuldades 

vividas noutras esferas do cotidiano, como na família, por exemplo.

Os relatos nos colocam diante de um fato: os trabalhadores, relatando suas 

histórias de trabalho, as quais se confundem com suas histórias de vida, narram 

suas trajetórias como uma sucessão de eventos marcados por pequenas lutas do 

dia-a-dia, pequenos êxitos; e atribuem a elas um caráter épico. 

Cada sujeito-trabalhador fala a partir do lugar e dos atributos que reconhece 

como sendo caracterizadores peculiares de suas experiências de trabalho e trata de 

construir oralmente sua história heróica de lutas, ao mesmo tempo em que, 

rememorando essa sucessão de fatos, se apercebe de sua inserção ativa na 

construção dessa trajetória. E aí arrolam os exemplos: D. Patativa relatou-nos que 

acalmava a “senhora” (empregadora) com suas palavras religiosas de conforto e a 

ajuda de Deus; rememorou um evento no qual achou um objeto numa casa em que 

foi trabalhar que era procurado há dias pelos moradores (somente ela, ao chegar ao 

local, teve o mérito de encontrar); noutro momento frisou que quando trabalhava 

num motel era a faxineira preferida dos fregueses porque era rápida, eficiente e 

trabalhava cantando. Ou mesmo, para citar outro exemplo, o Sr. João de Barro, que 

afirmou que sempre se deu bem no trabalho porque sempre foi de muita conversa e 
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de ouvir as pessoas. Os relatos acentuam qualidades pessoais de trabalho 

necessárias ao enfrentamento de dificuldades que quase sempre são superadas. 

As histórias rememoram para o próprio sujeito predicados positivos por eles 

conferidos às próprias histórias. Os “méritos”, as pequenas conquistas, os pequenos 

ganhos, atribuem sentido e valorizam o desenrolar dos eventos cotidianos, que são 

contados com orgulho e empáfia. Neste sentido, a construção de sentido revelada 

pelas trajetórias profissionais ultrapassa a percepção do trabalho como mediação de 

satisfação dos anseios econômicos simplesmente. 

7.1  A ALIENAÇÃO NAS RELAÇÕES TRABALHO-TRABALHADOR 

A relação entre o trabalhador e o trabalho também não pode deixar de ser 

pensada sob os termos de alienação. Aqui estabelecemos algumas breves 

aproximações entre a questão e o que vem sendo apresentado. 

O Dicionário Crítico de Sociologia50 aponta que o conceito de alienação tem 

vários significados: jurídico, psicológico, sociológico, religioso, filosófico… O termo 

aparece na Teoria do Direito e da Economia, na Medicina e na Psiquiatria. Uma das 

primeiras versões da história do conceito relaciona-se com a doutrina cristã do 

pecado original e da redenção. Atualmente a alienação é considerada, segundo 

Bottomore (1988), um dos conceitos centrais do marxismo, apesar dele ser uma 

referência também para os pensadores que são considerados como “não-marxistas”. 

O debate filosófico moderno sobre a alienação passa por Rousseau, 

Feuerbach, Hegel, Moses Hess, até chegar a Marx.  Uma nova discussão é 

retomada após a Segunda Guerra Mundial com um conjunto amplo de autores: 

50 BOUDON, R.; BOURRICAUD, F. Dicionário Crítico de Sociologia. São Paulo: Ed. Ática, 1993. 



121

Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, P. Tilich, Alexandre Kojéve, Jean Hyppolite, 

Jean Yves Calvez, Hans Barth, Georg Luckács, Ernst Bloch, Eric Fromm, para 

citarmos alguns51.

No sentido atribuído por Marx, a alienação diz respeito ao estado ou ação 

pelo qual um indivíduo, um grupo ou uma instituição se tornam ou permanecem 

alheios, estranhos (portanto, alienados) aos resultados ou produtos de sua própria 

atividade – ou ainda, à natureza na qual vivem, a outros seres humanos, ou a si 

mesmos.

A alienação é um tema caro aos estudiosos do trabalho, especialmente dos 

herdeiros do pensamento de Marx. Ela destaca-se desde os Manuscritos 

Econômicos Filosóficos, uma obra da juventude de Marx, na qual o conceito significa 

“não só que o trabalho se transforma em objeto, assume uma existência externa, 

mas que existe independentemente, fora dele e a ele é estranho, e se torna um 

poder autônomo em oposição a ele” (MARX, 2001, p.112). O trabalhador se 

relaciona com o processo e o produto do seu próprio trabalho como a um objeto 

estranho.

A análise que desenvolvida por Marx nos Manuscritos retorna posteriormente, 

de modo ampliado, na análise do fetichismo da mercadoria, na medida em que a 

idéia do fetichismo pressupõe uma compreensão sobre a alienação. Sendo a 

mercadoria a célula da economia capitalista, Marx revelou através de seus estudos, 

seu caráter “misterioso”: “simplesmente por encobrir as características sociais do 

próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e 

propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho” (MARX, 2003, p.94). De tal 

forma, é ocultada a relação social entre os trabalhos individuais e o trabalho total e 

51 BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento marxista. Rio de Janeiro: Zahar, 1988. p.05-09. 
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as relações entre os homens assumem a forma das relações entre coisas. Os 

produtos do trabalho humano aparecem dotados de vida própria. 

Mészaros (1981), um estudioso do pensamento marxista, analisou 

minuciosamente o conceito a partir de várias campos: econômicos, políticos, 

ontológicos e morais, e estéticos. Na obra Marx: a teoria da alienação, o autor 

ressaltou que o conceito alienação apresenta quatro aspectos principais: o homem 

está alienado da natureza; está alienado de si mesmo (de sua própria atividade); de 

seu “ser genérico” (de seu ser como membro da espécie humana); o homem está, 

então, alienado do homem (dos outros homens). 

Mas, por que retomar os estudos marxistas acerca da alienação? Por que o 

trabalho, como se apresenta e se organiza na nossa sociedade, se reveste daquilo 

que Marx conceituou (1978, p.70, grifos do autor) como trabalho produtivo: “só é 

produtivo aquele trabalho – e só é trabalhador produtivo aquele que emprega a força 

de trabalho – que diretamente produza mais-valia”. Neste sentido, mesmo 

considerando as diversas situações ocupacionais dos usuários do SINE, é possível 

retomarmos o pensamento de Marx como lentes para interpretarmos a realidade 

contemporânea.

Vejamos esse exemplo: D. Patativa, diarista, nos relatou que seu último 

trabalho formal havia sido como faxineira, no qual havia sido empregada por uma 

empresa de outro estado, que havia se estabelecido na cidade. A empresa procurou 

o SINE para contratação de pessoas que iriam compor o quadro de funcionários. 

Efetivada então como faxineira, ela também desenvolvia o trabalho de copeira e 

office-boy. Logo, desempenhava outros serviços além daquele para o qual havia 

sido contratada e não recebia a mais por isso. Do seu trabalho resulta um produto 

que ela desconhece: o produto total do seu trabalho que não é pago.
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Para Marx, (1978, p.71, grifos do autor) “[...] Se levarmos em conta o produto 

total, é produtivo o trabalho que, em uma parte alíquota do volume total de 

mercadorias, representa simplesmente trabalho não pago, ou seja, produto que 

nada custa ao capitalista.”. Ou seja, a partir desse exemplo podemos estender o 

conceito de trabalho produtivo para pensar que quando afirmamos que é sob tal 

forma que o trabalho se reveste na nossa sociedade, podemos considerar diversos 

setores, atividades e ocupações.

Mas não é essa a questão fundamental que se apresenta para nós. Interessa-

nos a forma contemporânea de relação entre empregados e empregadores, entre o 

trabalhador e seu trabalho. Trata-se fundamentalmente de pensar a autonomização 

do trabalho, no sentido de que tal esfera não é mais ou somente estranhada pelos 

sujeitos (mesmo quando representa degradação), mas passa a representar uma 

qualificação social positiva (ser um bom trabalhador), uma fonte de satisfação e 

realização pessoal. Neste sentido, propomos pensar que a “alienação” no quadro 

atual do mundo do trabalho se reveste de novas roupagens.

Nas últimas décadas o próprio movimento de representação dos 

trabalhadores, via sindicatos e associações, têm mudado seu caráter de atuação, 

que de combativo passou a defensivo. Diante das transformações recentes, muitos 

têm enfrentado profundas alterações para buscar acompanhar o processo, 

resguardando direitos antes conquistados e operando como frentes de negociação. 

Do ponto de vista dos trabalhadores, o contexto de desemprego, o aumento das 

exigências no campo das qualificações e outros fatores provocam o medo e a 

insegurança. As conseqüências são vistas no quadro atual através da 

desmobilização dos trabalhadores, manifestadas pelo não enfrentamento e não 

estranhamento das relações de trabalho capitalistas. No plano do gerenciamento da 
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mão-de-obra, observam-se mudanças inclusive nos termos hoje dispensados aos 

trabalhadores, denominados associados ou colaboradores pelos recursos humanos.

De forma resumida, podemos afirmar que o desemprego, a dificuldade de inserção e 

re-inserção no mercado de trabalho formal, a difusão de conceitos como a 

empregabilidade, a responsabilização individual pelo fracasso da exclusão e da 

pobreza, as novas formas de gestão do trabalho nos setores de recursos humanos, 

que prezam pelo trabalhador polivalente e flexível, a competitividade e o 

enfraquecimento dos sindicatos são fatores que produzem as novas roupagens às 

relações no campo do trabalho. 

Obviamente as condições atuais exigem leituras renovadas dos clássicos 

escritos de Marx. Mas, ainda é possível falar com relativa segurança numa 

permanência fundamental: a separação do trabalhador dos resultados do seu 

trabalho. O pensamento inscrito no século XIX assistia a efervescência de um 

movimento operário que ainda não havia atravessado um processo de forçosa 

“docilização” e moralização, que se processaria ao longo do século XX. Hoje, pensar 

tais questões necessita compreendermos que o lugar assumido pelo trabalho na 

sociedade produziu juntamente o ser trabalhador. Isto é, produziu um sujeito 

produtivo imerso e constituído num entorno simbólico que dá sentidos às suas 

ações.

A alienação diz respeito, na conjuntura atual, também ao modo como os 

sujeitos se relacionam com esse entorno constituído pelas representações e pelo 

imaginário social remetido ao trabalho, apesar da alienação como decorrente das 

relações econômicas, é importante frisar, não desaparecer.

É possível estabelecermos algumas pontes entre o que denota a alienação e 

esses novos condicionantes pensando como o sujeito se relaciona cotidianamente 
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com o trabalho. Para isso, contribui considerar a análise da estrutura da vida 

cotidiana, desenvolvida por Heller (1989). Para essa estudiosa “não há vida 

cotidiana sem espontaneidade, pragmatismo, economicismo, analogia, precedentes, 

juízo provisório, ultrageneralização, mimese e entonação”52.  Quando a forma de 

vida cotidiana se absolutiza para os sujeitos, sem possibilitar uma margem de 

movimento, “encontramos-nos diante da alienação da vida cotidiana”53.

A estrutura da vida cotidiana se realiza pela espontaneidade, que 

corresponderia ao pensar e agir sem reflexão consciente e crítica. Essa seria uma 

característica dominante na vida cotidiana. Os sujeitos não refletem de modo 

metódico e racional sobre a forma e o conteúdo de todas as suas atividades diárias 

– o que tornaria a produção da vida social inconcebível. De tal forma as interações 

sociais, o trabalho, o lazer, a formação dos hábitos e costumes, o uso da linguagem, 

a assimilação de certas idéias e de certas normas consuetudinárias de 

comportamento dão-se de forma essencialmente espontânea, não refletida, sem que 

se mantenha uma relação consciente para com todos esses elementos da vida 

humana.

As relações entre as ações das pessoas e suas conseqüências são 

estabelecidas através de relações de possibilidade. As ações não podem ser 

previstas totalmente, elas são suscetíveis à realização pensada pelo sujeito ou 

mesmo ao seu fracasso.

O que Heller chamou de economicismo diz respeito à compreensão de que a

determinação das ações e dos pensamentos dos indivíduos é movida a partir da “lei 

do menor esforço”, físico e intelectual. Ou seja, as atividades são realizadas sobre a 

base da espontaneidade e da probabilidade. Já a característica do pragmatismo 

52 HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. (Série 
Interpretações da História do Homem). p.37 
53 Ibid., p.37 
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corresponde à unidade entre pensamento e ação; isto é, pensamento voltado à 

realização das atividades. A relação entre o que se faz e o que se pensa é 

determinada pela sua funcionalidade (viabilidade) utilitária. 

Para Heller, os indivíduos agem por meio generalizações tradicionalmente 

aceitas e difundidas na sociedade ou a partir de generalizações realizadas 

estabelecidas através da experiência individual. Tal fenômeno, chamado 

ultrageneralização, deságua nos juízos provisórios e nos preconceitos e representa 

para a filósofa um manejo grosseiro do singular. Como não há como proceder 

através do exame das situações singulares, a realidade e as ações são movidas por 

generalizações. O preconceito é uma categoria fundamental do pensamento e do 

comportamento cotidiano quando estes se alienam. 

Já a analogia é um outro exemplo de ultrageneralização. É através de uma 

operação de analogia que no interior do universo das interações sociais, os sujeitos 

se reconhecem. E a partir desse modelo de pensamento, são classificados em tipos 

já conhecidos, realizando uma espécie de classificação tipológica, tecida por 

experiências anteriores da vida cotidiana. Já o que Heller (1989) chama de 

precedentes, são importantes para lidar com o conhecimento de situações, cujas

referencias são as experiências similares já vividas. 

A imitação funciona como um modo de aprender a agir de acordo com 

modelos socialmente “adequados”. É um elemento fundamental do processo de 

aprendizagem. E, por último, a entonação, corresponde é um elemento fundamental 

para avaliação dos outros e a comunicação. 

A vida cotidiana tal como aparece na teoria de Heller, explica, segundo 

Rossler (2004, p. 09) “padrões de funcionamento psíquico, de natureza cognitiva, 

afetiva e comportamental. Em outras palavras, explicita determinados modos de 
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pensar, sentir e agir”. Compreender como ocorre esse agir cotidiano nos fornece 

elementos para pensarmos aqui como os sujeitos agem, pensam, tomam decisões, 

se comportam e como se sentem no dia-a-dia e ainda, nos facilita pensar a relação 

estabelecida entre o trabalhador e o trabalho. Tal relação é mediada através da 

forma como o sujeito realiza ações e age no cotidiano. E, no nosso caso, importa-

nos o fato de que o trabalho, como se apresenta na estrutura da vida cotidiana, 

ocupa um lugar central.

Na nossa sociedade, talvez possamos, para efeito de nossa análise, majorar 

sua importância na medida em que ele (além de ter se tornado central na 

organização e estrutura social) é uma esfera que nos põe aqui, a pensar as ações 

cotidianas materiais e simbólicas do sujeito.

Para Heller, o cotidiano, apresentado como referência para pensar a vivência 

dos eventos diários, não é uma esfera apartada e nem mesmo o homem vive 

somente ou parcialmente na vida cotidiana. Para a filósofa, “a vida cotidiana é a vida 

do homem inteiro”, (1989, p. 17, grifo da autora) e isto significa que “o homem 

participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua 

personalidade.”54

Tomar parte por inteiro significa a imbricação da vida cotidiana em todas as 

esferas de ação do sujeito: economia, política, cultura, religião, lazer... Todos os 

campos, enquanto subsistemas, interam a vida cotidiana e constituem o 

funcionamento do sistema social. 

Se recorrermos aos escritos de um clássico como Polanyi (2000), economista 

e antropólogo, cujas lúcidas considerações observam bem que um sistema social 

resulta de um processo histórico e não de algo dado por si próprio, necessariamente 

54 Ibid. 
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iremos pensar a sociedade da qual fazemos parte como uma sociedade. Ora, os 

sistemas econômicos estão, aqui ou numa sociedade não capitalista, enveredados 

em sistemas sociais representando uma parte, mesmo quando assume maior 

relevância perante as demais. Ou ainda, compreendem apenas uma dimensão de 

um conjunto maior que é a cultura. 

A peculiaridade fundamental do sistema capitalista é que a alienação e a 

dominação estão imbricadas diretamente na esfera econômica. Afinal, os lugares 

que os sujeitos ocupam na nossa sociedade relacionam-se diretamente com a 

esfera de organização da produção e do trabalho. Nossas hierarquias dizem respeito 

fundamentalmente ao que a história social do trabalho e da economia produziu ao 

longo do tempo.

A própria economia moderna exibe de maneira surpreendente a supremacia 

do imaginário em todos os níveis. "A economia do capitalismo moderno só pode 

existir na medida em que ela responde às necessidades que ela própria 

confecciona" (CASTORIADIS, 2000, p.189). Neste sentido, "A dominação do 

imaginário é igualmente clara no que se refere ao lugar dos homens, em todos os 

níveis da estrutura produtiva e econômica"55. Inicialmente a alienação se apresenta 

como a autonomização das instituições.

As relações entre as instituições e o simbólico são retratadas por Castoriadis 

(2000, p.146) nessa passagem: 

A instituição é uma rede simbólica, socialmente sancionada, onde se 
combinam em proporções e em relações variáveis um componente 
funcional e um componente imaginário. A alienação é a autonomização e a 
dominância do momento imaginário nas instituições e, o que propicia a 
autonomização é predominância da instituição relativamente à sociedade. ( 

55 Ibid. 
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O simbólico é indissociável do que se apresenta no mundo social-histórico. 

Todos os atos reais, individuais ou coletivos – trabalho, guerra, consumo, violência – 

existem necessariamente dentro de redes simbólicas. Podemos observar a 

autonomização da instituição exprimida e encarnada na materialidade da vida social.  

De acordo com as análises de Bourdieu (1998), a eficácia simbólica dos ritos 

de instituição reside no poder que lhes é próprio de agir sobre o real ao agir sobre a 

representação do real. A eficácia simbólica dos ritos de instituição possibilita que a 

pessoa investida das representações sobre si mesma acredite estar obrigada a 

adotar tal comportamento para se ajustar a tal representação. 

A instituição de uma identidade, que tanto pode ser um título de nobreza ou 
um estigma ("Você não passa de um ...”), é a imposição de um homem, isto 
é, de uma essência social. Instituir, atribuir uma essência, uma 
competência, é o mesmo que por um direito de ser que é também um dever 
ser (ou um dever de ser). É fazer ver a alguém o que lhe é que, ao mesmo 
tempo, e fazer ver que tem de se comportar em função de tal identidade. O 
indicativo é um imperativo. A moral da honra constitui uma forma apurada 
da fórmula que consiste em dizer o "é um homem". Instituída, dar uma 
definição social, uma identidade, é também impor limites, [...] fazer o que é 
de sua essência fazer e não qualquer outra coisa." isso significa para os 
sujeitos mantê-los em determinadas posições cumprindo determinados 
papéis sociais. (1998, p.101). 

A instituição torna possível notificar padrões de conduta. Através de um ritual 

de instituição, o sujeito, no nosso caso o trabalhador, sente-se intimado a agir e a 

ser conforme a definição social fornecida. Este é o efeito eficaz do ritual de 

instituição. "Torne-se o que você é": essa é a fórmula que representa a magia 

performativa de todos os atos de instituição. A incorporação pelos sujeitos de tais 

imposições instaura disposições duradouras, escolhas de signos exteriores através 

dos quais se exprime posições. Os agentes sociais são então, os próprios agentes 

sociais portadores dos signos distintivos, portadores das condutas que os 

identificam.
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7.2  OS PARADOXOS DA SOCIEDADE DE TRABALHADORES

Ser trabalhador revela uma condição portadora de valores, comportamentos, 

identidades, referências. Revela a imagem pessoal de cada sujeito “que vive do 

trabalho” refletida numa figura que merece reconhecimento por seus atributos e 

qualificações; por seus valores diante da sociedade. Mas, simultaneamente ser

trabalhador é também um ser de dor.

O século XX representou uma fase histórica de lutas e confrontos no campo 

do trabalho. Os séculos XIX e XX foram marcados pela organização dos 

trabalhadores, pelos movimentos operários, pelas revoltas, greves, organizações 

dos órgãos de representação, conquistas de direitos. Contudo, não pela superação 

total da “indigna condição” vista no século XIX, durante a revolução industrial 

européia, e vista no Brasil industrial do século XX, representada pela pauperização 

do trabalho e da vida dos trabalhadores.

A permanência fundamental não reside nos valores, no lugar, na moral e na 

representação contemporânea do trabalho. Mas, na própria condição vivida por 

aqueles que Antunes (2001) designa como classe-que-vive-do-trabalho. O trabalho 

permanece como uma experiência elementar da vida cotidiana desses sujeitos. 

Experiência que conforma o próprio reconhecimento na comunidade, que os 

constitui enquanto sujeitos ativos. Esse tirocínio é também composto pela agonia 

vivida diariamente pelos trabalhadores. 

O trabalho é uma dimensão bifurcada: de realização e de falta. Não é 

contraditória, na medida em que uma não contradiz a outra; não há confronto 

explícito entre a condição do ser trabalhador e a dor que isso ainda representa, 

juntamente com as faltas que pressupõe. Há uma complementaridade 
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profundamente paradoxal. O reconhecimento dessa duplicidade é fundamental para 

que não seja compreendido ingenuamente o significado do trabalho nas 

experiências dos sujeitos-trabalhadores. Um dos problemas é que o trabalho é para 

nós uma categoria única inclusive nos nossos dicionários. Não há distinção 

significativa entre labor e trabalho, por exemplo. Porém, nem sempre o trabalho

possuiu uma mesma definição. 

A filósofa Arendt (2003)56 nos ajuda a elucidar essa questão. Segundo Arendt, 

nas línguas européias antigas e modernas existiram duas palavras de etimologia 

diferente para designar o que para nós hoje é a mesma coisa. Na língua grega 

distinguia-se entre ponein (labor) e ergazesthai (trabalho). No latim, entre laborare

(equivalente de labor) e facere ou fabricari. O alemão distingue entre arbeiten (labor) 

e werken (trabalho). Em todos os casos, somente os equivalentes a labor tem 

conotação de dor e atribulação. Na língua francesa a palavra travailler substituiu a 

mais antiga labourer, e vem de tripallium57.

A distinção entre labor e trabalho opera um desprezo pelo labor,

“originalmente resultante da acirrada luta do Homem contra a necessidade e de uma 

impaciência não menos forte em relação a todo esforço que não deixasse qualquer 

vestígio, qualquer monumento, qualquer grande obra digna de ser lembrada”

(Arendt, 2003, p.91). 

A sociedade grega tinha desdém pelo labor. Somente a partir do século V a 

polis passou a classificar as ocupações de acordo com a quantidade de esforço 

físico desprendido. Isso significa que não é bem verdade a idéia preconceituosa 

(que segundo Arendt acomete os historiadores modernos) de que labor e trabalho

56 ARENDT, Hannah. A condição Humana. 10.ed.Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. 
57 tripalium ou trepalium, vem do Latim e era um instrumento romano de tortura, uma espécie de 
tripé formado por três estacas cravadas no chão, onde eram supliciados os escravos. Reúne o 
elemento "tri" (três) e " palus" (pau) - literalmente, "três paus". 
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eram ambos visto com desdém pelos antigos. O fato é que laborar remetia a ser 

escravizado pela necessidade. Sendo assim, justificou-se a escravidão pela tentativa 

de se excluir o labor da vida humana (ou seja, dos humanos considerados cidadãos 

na pólis). 

O que interessa para nós desses detalhes é a surpreendente mudança de 

posição realizada na era moderna: a glorificação do trabalho (labor) como fonte de 

todos os valores. Isso significou a promoção do animal laborans a um lugar ocupado 

anteriormente pelo animal rationale. O motivo da promoção do labor como trabalho

na modernidade reside na “descoberta” de sua produtividade. A partir de então o 

desprezo é pelo trabalho dito improdutivo. 

A concepção marxista do trabalho define-o como o metabolismo do Homem 

com a natureza. Esse metabolismo realiza o consumo humano para manutenção da 

vida. Arendt afirma que o trabalho e o consumo são ciclos da vida biológica, e o 

meio através do qual se realiza esse consumo é o trabalho (labor). O que é 

produzido pelo labor destina-se a manter a vida humana e este consumo obtido 

reproduzirá aquilo que Marx conceituou como força de trabalho. Assim sendo, o 

potencial do trabalho humano foi uma descoberta histórica. A filósofa alemã nos dá 

algumas pistas: Locke descobriu que o labor é fonte de toda propriedade; Adam 

Smith dá prosseguiu afirmando que essa mesma categoria era a fonte de toda a 

riqueza; por fim, Karl Marx atingiu o clímax através da estrutural análise do system of 

labour, no qual o trabalho aparece como a origem de toda produtividade e a 

expressão da própria humanidade. 

Numa sociedade moderna capitalista, então, o trabalho é mais que o 

metabolismo de que fala Marx; isto é, ultrapassa o que seria primariamente a ação 

para manutenção da vida. “A evolução histórica que tirou o labor de seu esconderijo 
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e o guindou à esfera pública”(Arendt, 2003, p.98) transformou-o numa ação para 

tornar possível a manutenção da vida, e entorno dessa esfera é constituído pelo 

significado que o trabalho possui hoje para os trabalhadores. 

Seja como for, o tripalium ainda pode ser uma metáfora do lado sombrio das 

experiências que constituem o ser trabalhador que vive do trabalho degradante. 

Essa sessão se iniciou evocando uma dessas experiências: Sr. Canário, imerso em 

uma jornada de quase 12 horas diárias não difere dos operário das fábricas inglesas 

do século XIX, no que concerne às condições de trabalho. O tripalium, enquanto

instrumento de tortura, é também emissário da dor das aviltantes situações que 

também constituem a história dos trabalhadores. 

A Sra. Mandarim, que é diarista, relatou-nos algumas dificuldades do seu 

trabalho, que consiste em se apresentar nas casas de pessoas até então 

desconhecidas, que solicitam seus trabalhos como doméstica, através do SINE. 

Eu já trabalhei em casa que passei o dia de fome. Botar comida requentada, 
sabe? Comida de três dias, requentada... E eu não como. Eu passo o dia de 
fome, mas não como porque não adianta: aqueles 25,00 reais que estou 
ganhando ali não dá pra comprar um remédio [caso fique doente]. Aí, a 
gente tem muito isso. Às vezes eu passo o dia de fome. Quando eu chego 
em casa é que eu como. 

A jornada de trabalho prevista pelas contratações intermediadas pelo SINE 

deve incluir o pagamento da diária, cujo valor foi acima mencionado, mais os vales-

transportes e as refeições do dia, que incluem almoço e café da manhã. A jornada 

prevê uma pausa para descanso durante o almoço de uma hora. Contudo, as 

diaristas relatam que quase sempre são obrigadas a voltar ao trabalho logo após 

almoçarem. O SINE somente intermédia a relação entre a diarista e o contratante via 

telefone. Quase sempre desconhece quem solicita o serviço, o que faz com que as 

diaristas enfrentem situações complicadas no trabalho. Tal como nos relata ainda 
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Sra. Mandarim, quando perguntada sobre as situações mais difíceis por ela já 

vividas no trabalho: 

Passa também humilhação. Tem umas que gostam de humilhar. De 
humilhar as pessoas. Tem muita gente boa, mas também tem muita gente 
ruim.  [...] Aí uma foi e me trancou, já. Não me deixou sair, eu fiquei 
chorando, fiquei aperreada. Foi... Aí, assim, era um churrasco; só que ela só 
pediu o dia [a diária que prevê nove horas de trabalho – sendo uma para 
almoço] e ela queria que eu saísse às 12 horas da noite. Aí eu disse a ela 
que não, que no meu horário eu ia embora. Aí ela foi e me trancou. [...] Aí, 
pronto. Eu fiquei aperreada e aí chegou uma que estava no churrasco lá. 
Chegou uma amiga dela e disse: - Mulher, eu conheço essa menina, ela é 
tão boa pra você estar fazendo isso; solte ela, deixa ela ir embora, ela tem 
filho, ela tem que chegar em casa cedo. Já ia dar oito horas da noite [20 
horas], aí ela me liberou.

Outras tantas histórias se seguem conjugando tristeza, orgulho, decepções, 

alegrias. As experiências compõem uma malha de sentimentos múltiplos que 

modelam a vida atribuindo sentido e fundamento às histórias dos sujeitos. Tais 

constatações nos colocam diante da compreensão de que hoje o dado fundamental 

é a necessidade de se pensar o trabalho levando em conta a imbricação dessas 

múltiplas experiências na compleição da ordem social. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização deste estudo tentou seguir algumas questões que para nós vem 

se colocando como centrais para estudar o trabalho hoje. A primeira delas, é pensar, 

por exemplo, o que significa materialmente e simbolicamente estar fora do mundo do 

trabalho. Na medida em que a dimensão do trabalho se instituiu como uma esfera de 

realização de um direito, permanecer a margem desse sistema, no qual a ética de 

prover se realiza, é sinônimo da negação de prover a vida.

O direito ao trabalho, na nossa sociedade não se restringe ao conjunto de 

Leis, nem mesmo à própria relação formal de trabalho. O que queremos dizer com 

isso é que ele determina o acesso a um conjunto de satisfações simbólicas, que 

estão no campo da a afirmação social de valores. O direito ao trabalho representa 

um conjunto maior de ramificações em torno do que ele torna possível: a viabilização 

do reconhecimento; de prover a família; de construir identidades. 

Na esfera do imaginário, apoiando-nos na contribuição de Castoriadis, 

poderíamos afirmar que esse direito pressupõe um dever: o cumprimento de normas 

de conduta e comportamento orientados pelos valores da honestidade, da disciplina, 

da integridade. Não se trata aqui de analisarmos as conseqüências de tais 

instituições ou de se pensar em termos de juízo moral. Cabe-nos destacar o entorno 

de uma dimensão da vida humana que ao longo de um processo histórico ganhou 

status, significado e importância fundamental na orientação da vida. É em função do 

trabalho que hoje se orientam as outras atividades, do lazer, dos estudos, da vida 

afetiva (daí a separação entre a vida do trabalho e a vida pessoal). Os trabalhadores 

que tem esse direito “negado” vêem serem frustradas as múltiplas dimensões de 

realização social, através das quais constroem seu reconhecimento, e passam a 

conhecer um sentimento de anulação, invalidez e inutilidade social. 
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Para aqueles que sobrevivem de ocupações incertas, temporárias e 

precárias, resta criar novos arranjos para sobreviver de forma a suprir as 

necessidades materiais e simbólicas. Esses arranjos contam com o 

compartilhamento da família e dos filhos, como pudemos observar nas entrevistas. A 

entrada precoce no mercado de trabalho quase sempre esteve ou está (no caso dos 

jovens) condicionada à necessidade de contribuir para o sustento familiar. Esses 

arranjos revelam, sobretudo no caso dos trabalhadores mais pobres, estratégias de 

organização familiar com vistas à realização de necessidades imediatas, mas 

também de anseios mediatos. São acordos de ajuda mútua no seio doméstico – 

implícito nas relações e ações dos membros. É comum, por exemplo, entre os 

trabalhadores e trabalhadoras adultos, chefes de família, o esforço para prover os 

estudos dos filhos, numa tentativa de que estes realizem o que não puderam: 

estudar e, mediante títulos, obter um “bom emprego” (a inserção formal, estável e 

segura no mercado de trabalho). Os pais projetam nos filhos, a realização de 

anseios que eles não puderam realizar. Esses arranjos se transfiguram e 

reaparecem também nas relações de amizade e compadrio, baseadas na confiança 

entre parentes e amigos na hora de buscar um emprego ou mesmo conseguir um 

“bico”.

E, por outro lado, é precisamente aí que reside uma segunda questão 

fundamental: o trabalho visto como um valor positivo, um qualificador social, é um 

dos principais novos condicionantes da relação de alienação entre o trabalhador-

trabalho. Se no século XIX e início do século XX o esforço era para obrigar ao 

trabalho e disciplinar uma massa de inadaptados, no século XX e início do XXI dá-se 

uma inversão paradoxal do problema. Trata-se agora de inserir na sociedade 

salarial, uma massa de trabalhadores hoje designados não mais vagabundos, mas 
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excluídos. Essa anastrofia modifica profundamente o estranhamento da condição de 

trabalhador.

Hoje, paradoxalmente, chega a parecer fora de contexto a análise de 

Cristophe Dejours (1992) a respeito do sofrimento do trabalho. Isso porque, apesar 

dos níveis atuais de estresse provocado pelo trabalho, apesar da exploração se 

manter, da existência permanente do trabalho escravo, o cerne das preocupações 

ainda gira em torno do próprio trabalho enquanto fonte de realização. A atividade

produtiva, para os jovens e para as mulheres, é identificada como um meio de 

conquista da independência financeira, de autonomia e liberdade. Para os excluídos, 

para os pobres, para aqueles considerados marginais e delinqüentes, a atividade 

produtiva é apresentada como uma solução para os “males sociais”, que degeneram 

a vida desses sujeitos tidos como incapazes. 

A pauta das preocupações com a alienação do trabalho, com a exploração, é 

hoje substituída pela tentativa de se resolver o problema dos incapazes de se 

integrar ao mercado. Deixou de ser urgente a problemática posta por esses 

conceitos, que antes estiveram na pauta do dia. Isso se reflete inclusive na mudança 

de foco das preocupações sindicais e também acadêmicas. As configurações vistas 

na sociedade operam um movimento de mudanças no que diz respeito à sua própria 

dinâmica de auto-reflexão.

Obviamente, os problemas acima não desapareceram. O debate acerca da 

interface entre o trabalho e a saúde, por exemplo, tem obtido avanços, que se 

verificam hoje e podem ser observados ao longo da história moderna através da 

criação de sistemas de regulação, das condições de trabalho, do avanço na tentativa 

de se controlar e acompanhar os casos de doenças ocupacionais.
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Giovanni Belinguer (2004)58, em Bioética Cotidiana, ajuda-nos a pensar os 

fundamentos e conflitos éticos contidos na relação entre trabalho e saúde. 

Discutindo a relação entre essas duas esferas, Berlinguer nos coloca diante de um 

estorvo permanente e característico das sociedades capitalistas: os interesses 

particulares que constituem as dimensões mercado e sociedade. Esse debate nos 

remete ainda à análise desenvolvida por Boaventura de Sousa Santos (1994) acerca 

do que ele considera um dos pilares da modernidade, a regulação, constituído por 

três princípios: Estado, mercado e comunidade. Esses três princípios, que estão na 

fundação da sociedade moderna, configuram um permanente conflito de interesses. 

As contradições e paradoxos em torno do trabalho (e também sua interface 

com outras esferas, como a saúde) certamente se inserem na relação conflituosa 

entre esses três princípios, que o projeto da modernidade tenta harmonizar através 

da conjunção de valores contraditórios que edificam os interesses de mercado, da 

comunidade e do Estado. 

Com isso chamamos atenção para dois pontos: primeiramente, não é possível 

afirmar que não há mais estranhamento nas atuais relações de trabalho visto que 

mesmo as contradições clássicas ainda estão presentes (exploração, escravismo, 

doenças provocadas pelo trabalho, etc.). Contudo, e essa seria uma de nossas 

maiores preocupações decorrentes dessa pesquisa, é possível afirmar que o 

estranhamento, a alienação, o enfrentamento da condição de assalariado, e aí como 

conseqüência, até mesmo o tratamento da questão da exploração do trabalho, se 

revestem de novos condicionantes.

58 O autor parte, no capítulo 03 do que teria sido o primeiro tratado sobre As doenças dos 
Trabalhadores. Esta obra, escrita pelo médico Bernardino Ramazzini, data sua primeira edição de 
1700. Nela, Ramazzini analisa a partir de vários ofícios da época, as doenças resultantes de cada 
tipo de trabalho. Esse estudo se tornou referência inclusive para Adam Smith e Karl Marx. 
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As novas configurações provocam alterações substanciais no modo como tais 

questões se apresentam no mundo do trabalho e resultam certamente do processo 

histórico de afirmação da categoria enquanto norteadora da vida dos trabalhadores. 

É Berlinguer (2004, p.123), ainda, quem nos ajuda a elucidar esse argumento, 

quando destaca que: 

A avaliação ética do trabalho foi transformada e enriquecida. O trabalho é 
agora concebido quase universalmente não mais como condenação bíblica, 
uma necessidade acompanhada por sofrimentos a serem suportados em 
conseqüência da vontade de Deus ou de leis humanas imutáveis, mas sim 
como um direito que pode transformar-se em expressão de liberdade, de 
criatividade, de saúde física e mental. 

Na esteira da nova feição com que se apresentam velhas questões, como a 

alienação e a exploração do trabalho, vem a nossa terceira preocupação. As 

mudanças no mundo do trabalho, resultantes das transformações na esfera política 

e econômica nas últimas décadas operou cisões entre capazes e incapazes,

adaptados e inadaptados, empregáveis e não-empregáveis, incluídos e excluídos. 

Tais cisões estabelecem campos de reconhecimento de iguais entre si (os que se 

reconhecem ocupando os mesmos papéis, os mesmos lugares na ordem social, 

partilhando das mesmas dificuldades), e de diferentes entre si (aqueles que são 

outros próximos, vistos como ocupantes de lugares, posições e status opostos).

Na fala dos trabalhadores entrevistados, estão sedimentadas e fixas essas 

diferenças sociais, os lugares e papéis de cada um. Tais percepções se revelam 

mesmo na linguagem utilizada para se definir e definir os outros através da oposição 

“Eles” e “Nós”. Os trabalhadores se reconhecem a partir de um lugar específico da 

sociedade – o de uma realidade de dificuldades e faltas. Neste sentido, o “Nós” 

designa os trabalhadores, os pobres, os que partilham das mesmas dificuldades. O 

“Nós” representa os que têm em comum a fato de sustentarem a família com os 
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“bicos”. E quem são “Eles”? São os patrões, o pessoal do SINE (funcionários, 

coordenação, atendentes), “os que têm estudo” (pois tem menos dificuldade), os que 

“não precisam trabalhar”, “a madame”. 

Essa separação não resulta de diferenciações abstratas construídas pelos 

trabalhadores e trabalhadoras, mas resultam fortemente de situações externas e 

reais vividas. Quando Castoriadis (2000, p.160) afirma que “o imaginário seria, pois, 

a solução fantasiosa das contradições reais." elucida essa questão com a seguinte 

compreensão: na medida em que estão naturalizadas as diferenças, são criadas 

soluções justificativas para a realidade vivida. “Eles” são patrões, ou não precisam 

trabalhar porque estudaram. Ou ainda, porque estudaram, tem melhores empregos 

e ganham mais. Uma sociedade de méritos presenteia aqueles que obtêm sucesso 

e penaliza os que não logram êxito, vistos sob essa óptica como fracassados. Daí os 

trabalhadores explicarem, por exemplo, a dificuldade de conseguir um emprego 

formal em função de não terem estudado. Eles reconhecem no abandono dos 

estudos, o que revelaria o próprio fracasso pessoal, o motivo pelo qual são 

rejeitados pelo mercado de trabalho ou mesmo para o tratamento diferente que 

recebido quando vivenciam relações com esses outros, especialmente com os 

patrões.

Apoiamos-nos aqui e noutros momentos no conceito das representações 

imaginárias sociais, mas é preciso atentar para o fato de que as representações e o 

imaginário possuem relação direta com o real. Isso nos faz descartar a compreensão 

de que a construção de sentido e interpretação elaborada pelos trabalhadores para 

explicarem suas experiências de trabalho e de vida sejam meramente abstratas. Ao 

contrário, possuem profunda correspondência com o real. Vejamos alguns 

elementos para refletir sobre esse argumento. 
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No nosso caso, pudemos registrar que os trabalhadores que buscam o SINE 

são rigorosamente avaliados na hora de realizar o cadastro. Essa avaliação inclui a 

necessidade de apresentação de atestado de sanidade mental e atestado de nada 

consta nos autos dos antecedentes criminais da cidade. A mercadoria força de 

trabalho precisa ser de boa origem – é preciso comprovar bom comportamento e 

virtuosidade para oferecer-se, então, para o “comprador”.

Nessa relação de mediação e encaminhamento através do SINE para o 

mercado, a demanda maior é de trabalhadores e não de postos de trabalho. Daí 

resulta uma situação determinante de lugares e posições sociais. 

Os trabalhadores diaristas do cadastro do EPA, por exemplo, são enviados 

para trabalhar em residências de pessoas que ligam para o SINE solicitando os 

serviços. As hierarquias, as diferenças sociais, se revelam nessas situações que não 

configuram relações típicas de patrão-empregado. Está implícita nessas relações a 

posição de quem solicita os serviços e de quem presta os serviços, numa hierarquia 

de poderes e status social. Não há qualquer intervenção do SINE, por exemplo, em 

casos como o relatado por uma das entrevistadas, que ficou presa numa casa em 

que foi trabalhar contratada para uma jornada de nove horas, por sua “patroa”, que 

exigia arbitrariamente que ela trabalhasse até meia-noite, pois festejava em sua 

casa um churrasco com os amigos e queria manter a diarista para servir no local até 

o final da festa.

É extremamente relevante esse caso que nos foi narrado. Porque nele 

contém elementos explicativos das falas dos trabalhadores quando estabelecem as 

diferenças entre “Eles” e “Nós”. Os diaristas, mais suscetíveis de viver situações 

como essas, se reconhecem como portadores de um direito “menor”, o que 

poderíamos talvez denominar um “direito precário”. Nessa fenda se concretiza 
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materialmente a experiência de uma subcidadania e é através dela que se mantém 

no real o arcabouço de sustentação das falas que realizam cisões entre os grupos 

que compartilham e os que não compartilham uma mesma realidade. 

De idéia semelhante se ocupou Souza (2003). Partindo do conceito de 

habitus de Pierre Bourdieu, o autor elabora uma subdivisão da categoria em habitus

secundário, habitus primário e habitus precário59. O conceito de habitus precário é 

utilizado para pensar as noções de subcidadania e reconhecimento à luz da 

realidade brasileira. Situações como esta que nos foi narrada nos remete ao 

problema da efetivação (quando chegam a se efetivar) os princípios jurídicos da 

igualdade de direitos e da própria cidadania. 

Diante das questões suscitadas, parece-nos não suficiente pensar o mundo 

do trabalho em suas transformações. O trabalho é uma categoria histórica e como 

deve ser considerada e refletida, observando-se as marcas e heranças que a moral 

produtivista e competitiva erigiu na nossa sociedade. As histórias de vida dos 

trabalhadores podem servir como um instrumento fundamental para essa reflexão. 

Os trabalhadores carregam em suas histórias experiências múltiplas que lhes 

conferem uma compreensão da realidade vivida. Analisando a partir das falas dos 

próprios atores que constituem o cenário do mundo do trabalho, observamos a 

imbricação da categoria trabalho com outras esferas de realização social jurídica 

(através do acesso ao trabalho formal com carteira assinada) e simbólica dos 

sujeitos. Ora, o que pode parecer uma questão simples, na verdade nos coloca 

59 O habitus primário corresponderia ao compartilhamento de uma dignidade (noção que ele toma 
emprestada das análises de Charles Taylor) permitida pelo gozo do reconhecimento social infra e 
ultra-jurídico, através da eficácia social da regra jurídica da igualdade, e, portanto, da noção moderna 
de cidadania. O habitus secundário estaria ligado às disposições de comportamento baseadas no que 
Bourdieu chamou de sutis distinções, as distinções sociais baseadas no desempenho transformado 
diferencial. Já o “habitus precário seria o limite do habitus primário para baixo, ou seja, seria aquele 
tipo de personalidade e de disposições de comportamento que não atendem às demandas objetivas 
para que, seja um indivíduo, seja um grupo social, possa ser considerado produtivo e útil em uma 
sociedade de tipo moderno e competitivo, podendo gozar de reconhecimento social com todas as 
suas dramáticas conseqüências existenciais e políticas.” (Souza, 2003, p.09). 
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diante dos conflitos, paradoxos e contradições atuais de uma sociedade que vive 

uma profunda re-configuração do modelo de organização salarial, por um lado, e 

que, por outro, funda rearranjos através da ação dos sujeitos que tem re-significado 

ao longo do curso histórico suas experiências de prover a vida e o próprio 

reconhecimento social através do trabalho. 
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APÊNDICE A 

Roteiro utilizado para realização das entrevistas 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
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CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

Mestranda: Osicleide de Lima Bezerra 
Orientador: Prf. Dr. Jose Willington Germano 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 Cadastrados que JÁ trabalharam ou TRABALHAM: 

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

“O trabalho enobrece o Homem”: construção de valores, sentidos 
e representações sobre o trabalho. 

Dados pessoais:

Nome completo, idade, local de nascimento: 

Trajetória de Trabalho 

Em quais atividades já trabalhou? 

Quanto tempo ficou em cada (no) trabalho? 

Qual foi a última ocupação? 

EMPREGO FORMAL 

Como a empresa (empregador) tratava os empregados?

Como era o vínculo (carteira assinada, contrato 

temporário...)?

Havia sindicato (era sindicalizado? Por quê?)?

No seu caso, por quê o senhor(a) acredita que ficou 

desempregado? O senhor(a) gostava do seu trabalho? Por 

quê?

Como era o ambiente onde o senhor(a) trabalhava? Conhecia 

muita gente lá? 

Como foi sair desse ambiente? Ainda tem os mesmo amigos 

do trabalho? 



152

O quê você decidiu fazer quando ficou desempregado? O que 

o senhor procura fazer assim que sai (saiu) de um 

trabalho?

Por quê pensou em procurar o SINE? 

O senhor(a) conhece amigos ou parentes que conseguiram 

trabalho através do SINE? 

TRABALHO INFORMAL 

Como era o trabalho?

Prefere trabalhar informalmente? Por quê?

Por quê acredita que saiu do último trabalho? 

Como eram as relações? Tinha amigos nessa mesma 

atividade?

Trajetória familiar 

Quais as ocupações dos seus familiares (trajetórias de 

trabalho na família – especialmente dos pais)? 

Qual você acha que era a opinião dos seus pais sobre o 

trabalho? Por quê? 

Transformações recentes e o impacto sobre os trabalhadores 

Qual a opinião do senhor acerca das dificuldades dos 

últimos anos para conseguir emprego? Por quê? 

Conhece pessoas que ficaram desempregadas? O que elas 

fizeram quando perderam o emprego? 

Você acredita que existe alguma coisa que o trabalhador 

deva fazer para conseguir trabalho? Por quê? 

Compreensão sobre o trabalho 

BLOCO A 

Em sua opinião pessoal, o que significa trabalhar? Qual a 

função do trabalho na vida? Por quê? 

Você conhece pessoas que não gostam de trabalhar? 

Por quê você acredita que alguém não goste de trabalhar? 
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Se você mesmo(a) pudesse dividir o seu tempo diário das 

7:00 da manhã as 22:00 horas da noite entre essas 

atividades abaixo, como você faria para distribuir seu 

tempo? (lazer, estudos, trabalho, família). Por quê faria 

essa divisão? 

Em sua opinião, existe alguma atividade do dia-a-dia que 

seja mais importante? Por quê? 

Se alguém lhe diz que uma pessoa é “trabalhadora”, o que 

lhe vem primeiro na cabeça? Por quê? 

Você acredita que seja importante para o homem e para a 

mulher o trabalho? Por quê? 

Como você se sente quando está trabalhando? Por quê? 

Você já ouviu a expressão “O trabalho dignifica o Homem”? 

O que o senhor (a) acha dessa expressão? Por quê? Onde a 

ouviu?

BLOCO B 

O trabalho como atividade cansativa; como somente uma 

necessidade... O que você diz disso? 

Perspectivas de trabalho 

Existe algum trabalho/profissão que você sempre quis ou 

hoje tem vontade de fazer? 

O que faz hoje? Trabalha em alguma atividade? 

Possui alguma renda hoje? De que atividade vem sua renda 

atual?

Acredita que conseguirá trabalhar no que deseja? Por quê? 

Em aberto: 

 Alguma questão que os trabalhadores gostariam de 
comentar...
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 Cadastrados que NUNCA trabalharam: 

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

“O trabalho enobrece o Homem”: construção de valores, sentidos 
e representações sobre o trabalho. 

Dados pessoais:

Nome completo, idade, local de nascimento: 

Trajetória pessoal / familiar 

Quais as ocupações dos seus familiares (trajetórias de 

trabalho na família – especialmente dos pais)? 

Qual você acha que era a opinião dos seus pais sobre o 

trabalho? Por quê? 

Transformações recentes e o impacto sobre os trabalhadores 

Qual a opinião do senhor acerca das dificuldades dos 

últimos anos para conseguir emprego? Por quê? 

Conhece pessoas que ficaram desempregadas? O que elas 

fizeram quando perderam o emprego? 

Você acredita que existe alguma coisa que o trabalhador 

deva fazer para conseguir trabalho? Por quê? 
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Compreensão sobre o trabalho 

BLOCO A 

Em sua opinião pessoal, o que significa trabalhar? Qual a 

função do trabalho na vida? Por quê? 

Você conhece pessoas que não gostam de trabalhar? 

Por quê você acredita que alguém não goste de trabalhar? 

Se você mesmo(a) pudesse dividir o seu tempo diário das 

7:00 da manhã as 22:00 horas da noite entre essas 

atividades abaixo, como você faria para distribuir seu 

tempo? (lazer, estudos, trabalho, família). Por quê faria 

essa divisão? 

Em sua opinião, existe alguma atividade do dia-a-dia que 

seja mais importante? Por quê? 

Se alguém lhe diz que uma pessoa é “trabalhadora”, o que 

lhe vem primeiro na cabeça? Por quê? 

Você acredita que seja importante para o homem e para a 

mulher o trabalho? Por quê? 

Como você se sente quando está trabalhando? Por quê? 

Você já ouviu a expressão “O trabalho dignifica o Homem”? 

O que o senhor (a) acha dessa expressão? Por quê? Onde a 

ouviu?

BLOCO B 

O trabalho como atividade cansativa; como somente uma 

necessidade... O que você diz disso? 

Perspectivas de trabalho 

Existe algum trabalho/profissão que você sempre quis ou 

hoje tem vontade de fazer? 

O que faz hoje?

Acredita que conseguirá trabalhar no que deseja? Por quê? 

Em aberto: 
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 Alguma questão que gostariam de comentar... 

ANEXO A 
Vagas de Emprego no posto matriz do SINE (Natal-RN) 
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Vagas para o dia: 06/02/200660

OCUPAÇÃO VAGAS
Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 4
Armador de ferragens na construcao civil 4
Assistente administrativo 1
Assistente de cozinhador 1
Atendente de lanchonete 1
Auxiliar de cobranca 1
Auxiliar de escritorio, em geral 1
Auxiliar de limpeza 1
Cabeleireiro 5
Cabeleireiro 4
Carpinteiro 22
Chapeador metalurgico 1
Chefe de escritorio 1
Chefe de portaria (edificio) 1
Coordenador de costura do vestuario 3
Costureira de maquina overloque 4
Costureira de pecas sob encomenda 2
Costureira em geral 1
Costureiro na confeccao em serie 3
Cozinheiro de restaurante 9
Cozinheiro geral 3
Desenhista de paginas da internet (web designer) 1
Eletricista de instalacoes de veiculos automotores 1
Eletricista de instalacoes industriais 1
Encarregado de obras 1
Engenheiro agronomo 1
Esteticista 1
Garcom 2
Instalador de sistemas eletroeletronicos de 
seguranca

2

Instalador de som e acessorios de veiculos 3
Lanterneiro de automoveis (reparacao) 3

60 http://www.sine.rn.gov.br/, acessado em: 06/02/2006, 12:18 min. 
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Lavador de roupas a maquina industrial 1
Macaroqueiro 10
Manicure 2
Mecanico 2
Mecanico de ar-condicionado e refrigeracao 1
Mecanico de auto em geral 1
Mecanico de automovel 1
Mecanico de manutencao de maquina industrial 3
Modelista de roupas 1
Montador de andaimes (edificacoes) 6
Operador de acabamento (industria grafica) 3
Operador de caixa 6
Operador de caldeira 1
Operador de escavadeira 14
Operador de guincho 3
Operador de maquina copiadora (exceto operador de 
grafica rapida) 

4

Operador de maquinas fixas, em geral 1
Operador de motoniveladora 14
Operador de pa carregadeira 1
Operador de radio-chamada 1
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) 1
Operador de telemarketing ativo 1
Operador de trator de esteira 22
Passador a ferro a vapor 1
Pasteleiro 1
Professor de educacao fisica no ensino superior 2
Professor de ingles 1
Promotor de vendas 1
Tecnico de apoio ao usuario de informatica 
(helpdesk)

1

Tecnico de contabilidade 1
Tecnico de planejamento de producao 1
Tecnico de saneamento 2
Tecnico eletronico 1
Tecnico em manutencao de equipamentos de informatica 1
Tecnico mecanico 1
Torneiro mecanico 5
Tosador de animais domesticos 2
Trocador 2
Vendedor de comercio varejista 3
Vendedor de servicos 19
Vendedor interno 2


