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Precarização do Trabalho



Escolha o tema entre estes 
3 recortes:



Como Combater a Precarização do Trabalho



Os impactos da Precarização do Trabalho



As Causas da Precarização do Trabalho



Em busca de DOCs...



O que é a CLT?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é o 
marco legal que estabelece as normas 
regulatórias para as relações individuais e 
coletivas de trabalho no Brasil. Também 
determina as jornadas de trabalho e os períodos 
de descanso, traz regras gerais para o salário 
mínimo, para as férias individuais e coletivas.



O que é a CLT?



O que é Uberização?



https://www.napratica.org.br/o-que-e-a-uberizacao-do-trabalho/



Precarização do Trabalho

Trabalhos in formais como o de 
entregador não têm garantias
CLT



Quem:
O Ministério da Cidadania
O quê: 
Propor uma nova abordagem legal a esse 
tipo de relação trabalhista 

Como: 
Por meio da alteração da CLT

Para quê: 
Para impedir os malefícios trabalhistas da 
precarização 

















Vídeo Abrindo a Cozinha
IFood



A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal 
da língua portuguesa sobre o tema “Precarização do Trabalho”, 
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos 
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Não se esqueça de escolher o seu recorte temático!



Texto 1
O trabalho é uma atividade cujo sentido se inscreve no conjunto da vida 
social e nas relações que os atores estabelecem entre si. Sua inscrição no 
mundo social supõe um processo de hierarquização das múltiplas esferas 
da vida social, configurando-se um jogo entre atividades sociais mais ou 
menos valorizadas ou desvalorizadas. A dinâmica histórica de construção 
do “trabalho” como uma esfera de atividade especializada, valorizada por 
si mesma, expressa esse jogo [...]. No próprio interior do mundo do 
trabalho e da esfera econômica, um jogo complexo de valores e 
hierarquias se configura, implicando sua estruturação como uma “ordem 
simbólica”. 
A “precariedade do trabalho”, nesse sentido, pode ser definida como o 
resultado de um processo de desvalorização de determinadas ocupações, 
profissões ou grupos sociais numa dada hierarquia social ou profissional, 
tendo como consequência níveis inferiores e (ou) insatisfatórios de 
retribuição material e simbólica. 
(Disponível em:http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v29n77/0103-4979-
ccrh-29-77-0313.pdf).



Texto 2

Disponível em:http://www.abrhbrasil.org.br/cms/materias/noticias/pesquisa-mostra-satisfacao-dos-brasileiros-com-
qualidade-de-vida-no-trabalho/-).



Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é um dos fatores que determinam a 
satisfação do indivíduo na empresa e está diretamente relacionada à 
produtividade de seus colaboradores. Para Chiavenato (2004), o conceito 
de QVT refere-se à preocupação com o bem-estar de uma forma geral e a 
saúde dos trabalhadores no desempenhar de suas tarefas. Ele acredita que 
a organização que quiser atender bem o cliente externo, não poderá 
esquecer de atender bem o cliente interno. Dessa forma, a gestão da 
qualidade total nas organizações depende, essencialmente, da otimização 
do potencial humano e de quão bem as pessoas se sentem no trabalho. 
Além disso, as condições de trabalho devem ser seguras e saudáveis, não 
expondo o trabalhador a condições físicas ou ajustes de horários 
indevidamente penosos. 
( D i s p o n í v e l e m : h t t p : / / w w w. a b r h b r a s i l . o r g . b r / c h t t p : / /
www.administradores.com.br/artigos/negocios/os-impactos-da-
insatisfacao-no-trabalho-sobre-as-organizacoes/75033/). 

Texto 3


