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                              Resumo 
 
                                    O presente artigo tem como propósito analisar o valor do salário Mínimo e 
o seu poder aquisitivo e se  o mesmo atende as necessidades vitais básicas do trabalhador e sua 
família, efetivando  assim o princípio da dignidade da pessoa humana e o valor social do 
trabalho, observando o texto Constitucional as condições de trabalho e os reflexos do baixo valor 
do salário, a metodologia utilizada é de caráter descritiva a partir de pesquisas e revisões 
literárias, analisou-se também sobre a condição de subcidadania imposta ao trabalhador através 
do baixo poder aquisitivo do salário mínimo, tendo em vista as consequências da má 
remuneração, tais como a desigualdade social, o aumento dos níveis de pobreza, a má qualidade 
de vida do trabalhador e a desigual distribuição de renda, todas essas consequências são fatores 
que impedem o desenvolvimento do país e o bem social de todos.  
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                                                          Abstract  
 
The purpose of this article is to analyze the value of the Minimum Wage and its purchasing 
power and whether it meets the basic vital needs of the worker and his family, thus realizing the 
principle of human dignity and the social value of work, observing the Constitutional text the 
working conditions and the reflexes of the low wage value, the methodology used is descriptive 
based on research and literary reviews, it was also analyzed on the condition of sub-citizenship 
imposed on the worker through the low purchasing power of the minimum wage , in view of the 
consequences of poor pay, such as social inequality, rising levels of poverty, poor quality of life 
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for workers and unequal income distribution, all of these consequences are factors that hinder the 
country's development and the everyone's social good. 
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1.INTRODUÇÃO 

 
 A desigualdade social entre os homens sempre foram pauta de extrema relevância dentro 

do meio social, em razão dos inúmeros problemas que resultam de tal desigualdade, em vários 

aspectos, entre eles os sociais, econômicos, morais e constitucionais, abrangendo também 

elementos da existência humana.  

            Inicialmente, foi realizado uma abordagem do princípio da dignidade humana juntamente 

com o valor social do trabalho, importantes para a compreensão da origem e objetivos do salário, 

e quais são os reflexos do baixo valor do salário mínimo enquanto direitos fundamentais, partindo 

da análise da condição social do trabalhador.  

           A trajetória metodológico para a realização deste trabalho teórico é baseado em uma 

abordagem qualitativa, de caráter descritivo, e para isso, foi necessária a utilização de revisão de 

literatura. Tendo como objetivo geral, examinar as finalidades do salário mínimo conforme a 

previsão constitucional, para isso foi pesquisado diferentes autores, que trataram de diversas 

formas a problemática. Definindo como objetivos específicos a análise da qualidade de vida que 

o salário mínimo é capaz de proporcionar, relacionar as consequências do baixo valor do salário, 

demonstrar a desvalorização da mão de obra, e abordar a relação do salário mínimo e a dignidade 

humana do trabalhador.  

       Assim, criação do salário mínimo foi uma das formas de buscar a igualdade e erradicar os 

problemas oriundos dela, o qual possui a função de proporcionar ao trabalhador e sua família 

uma vida digna através da remuneração do seu trabalho.  

          Contudo, o salário mínimo desde a sua criação nunca foi capaz de suprir as necessidades 

básicas do trabalhador e muito menos garantir uma vida digna, conforme prevê a Constituição 

Brasileira, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.  

          Nesse contexto, é possível analisar as dificuldades que o trabalhador encontra para suprir 

as suas necessidade e de sua família com o valor do salário mínimo que é pago em troca da sua 

força de trabalho, impedindo o trabalhador de usufruir dos frutos de seu trabalho.   



 

          O trabalho busca também aprofundar a compreensão do baixo poder aquisitivo do salário 

mínimo no Brasil e os possíveis fatores que lesionam os direitos assegurados na Constituição 

Federal ao salário mínimo, tendo em vista que tais direitos se encontram assegurados de forma 

expressa na Constituição Federal em seu art.7º inciso IV.  Sendo assim quais são as razões pelas 

quais o salário mínimo não cumpre com aquilo se propõe? 

          Tendo em consideração que a República Federativa do Brasil garante de modo formal, um 

Estado Democrático de Direito, fundamentado, dentre outros, na dignidade da pessoa humana e 

nos valores sociais do trabalho, visando garantir uma sociedade igualitária. Em contrapartida, o 

próprio Estado Brasileiro afronta diretamente a efetividade destas garantias, não garantindo, na 

maioria das vezes, o mínimo existencial ao trabalhador.  

 

  

      2. A Dignidade da Pessoa Humana.  

 
            A origem do princípio da dignidade da pessoa humana, surgiu ao longo da história da 

humanidade como forma de trazer e garantir igualdade entre os indivíduos, a fim de proporcionar 

uma vida digna com o mínimo existencial a todos.  Presente na Constituição Federal em seu 

artigo 6.º, a dignidade é atribuída ao ser humano como direito fundamental, necessário na 

construção humana enquanto sociedade e indivíduo.   

           Contudo uma das maiores dificuldades enfrentadas no âmbito social e jurídico, é 

conceituar o princípio da dignidade da pessoa humana, em razão da sua natureza abstrata, 

entretanto, apesar de sua essência abstrata, a dignidade da pessoa humana é a representação de 

um dos princípios mais essenciais e importantes da história da humanidade.  

            A dignidade estabelece inúmeras relações com todas as condições pertinentes a vida 

humana, uma delas é a relação estabelecida entre ela e o trabalho. O elemento que liga a 

dignidade ao trabalho é a remuneração, tendo em vista que o trabalho atua na sua construção   

através do reconhecimento social.  

            No entanto, o trabalho que visa atribuir dignidade ao indivíduo através da remuneração, 

não se cumpre em virtude da sua baixa remuneração, fere não somente a dignidade da pessoa 

humana com também a função social do trabalho, tendo em vista que o objetivo do trabalho é a 

melhoria das condições econômicas do trabalhador. 



 

            A dignidade da pessoa humana é um princípio garantido pela Constituição Federal, como 

direito fundamental, tal proteção social tem por objetivo atribuir proteção ao ser humano de 

forma ampla, operando na composição da integridade do ser humano, além dessas finalidades a 

dignidade se caracteriza como mecanismo de redução da desigualdade social, abarcando os 

conceitos de cidadania, respeitabilidade, virtude e honra.  

          Como forma de garantir tais direitos a Constituição Federal em seu artigo 7.º, instituiu o 

salário mínimo como um direito fundamental a todos os trabalhadores, no entanto, a previsão 

normativa não corresponde à realidade, dado que o poder aquisitivo do salário mínimo não atende 

ao que se propõe, não sendo capaz de atender se quer as necessidades básicas do trabalhador e 

sua família.   

          Desse modo é possível constatar o distanciamento entre o conceito de dignidade e valor do 

salário mínimo, que por lei, é direito fundamental garantido constitucionalmente, ocorre que a 

péssima remuneração representada pelo salário mínimo, aprofunda ainda mais a desigualdade 

social e as péssimas condições de trabalho e por consequência a má qualidade de vida do 

trabalhador.  

            O conceito de dignidade, de acordo com a obra de Kant, em Fundamentação da 

Metafisica dos Costumes, está associado a ideia de valor, tendo em vista que a dignidade para 

Kant é algo que não tem preço, ou seja, não pode ser comprado ou negociado por outra coisa, 

sendo algo que não pode ser substituído, tendo valor em si mesmo.   

 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um 
preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa 
está acima de todo o preço, e portanto não permite equivalente, então ela tem dignidade. 
(KANT, 2011, p.82) 

 

            Sendo assim, nota se que a ideia de dignidade atribuída a atividade do labor é recente, 

considerando que o trabalho por muito tempo na história da humanidade sempre foi associado a 

penúria e sofrimento, diferentemente dos conceitos atuais que estabelecem o trabalho como 

atividade digna capaz de proporcionar liberdade e ascensão social.  

 

 

2.1 O Valor Social do Trabalho. 

 



 

          Para melhor compreensão acerca do princípio do valor social do trabalho instituído com 

fundamento basilar da República Federativa do Brasil constituído em um Estado Democrático de 

Direito tendo como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, é preciso primeiramente entender a importância, 

origem e evolução do trabalho, razão pela qual o trabalho acompanha o homem e sua história 

desde os primeiros registros da humanidade, nas civilizações antigas.  

            Desse modo a palavra trabalho em sua forma conceitual carregou diversos significados, e, 

com o decorrer do tempo a definição da palavra passou por diversas transformações, cabe 

ressaltar onde nos iniciamos esta reflexão no mundo do trabalho acerca do indivíduo e o modo de 

trabalho, dando destaque ao princípio da dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho 

que são os fundamentos essenciais ao trabalhador.    

           Na antiguidade o trabalho era compreendido como forma de castigo, uma atividade 

penosa, a própria palavra trabalho que tem origem no termo tripalium, do latim, que era um 

instrumento de tortura composto por três paus, o termo trabalhar surgiu como significado de 

tortura, fazer sofrer, ao longo da história por muito tempo foi sinônimo de sofrimento, tortura e 

penúria.   

 

A palavra trabalho vem do latim tripalium, termo utilizado para designar instrumento de 
tortura, ou mais precisamente, “instrumento feito de três paus aguçados, algumas vezes 
ainda munidos de pontas de ferro, nas quais agricultores bateriam o trigo, as espigas de 
milho, o linho, para rasgá-los e esfiapá-los” (ALBORNOZ, 1994, p.10).  
 

         Nesse sentido, podemos afirmar que o Trabalho em sua essência não é mais apenas aquilo 

que está pré-definido a ser executado, mas é também a forma com o ser humano se identifica na 

sociedade e dela participa, através do reconhecimento do trabalho e a perspectiva de progresso, 

pois, todo trabalho gera resultados e produtos, o trabalhador por sua vez não obtém progresso, 

muito menos resultados e produtos frutos de seu trabalho.  

             

           Para Marx, em O Capital, o trabalho pode ser entendido como:   

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em 
que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a 
natureza. Ele se confronta com a matéria natural como com uma potência natural 
[Naturmacht]. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua 
própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: 
seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a 
por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. 



 

 
Se o trabalho por conta própria, realizado para fins de sobrevivência, já possuía em si a 
ideia de pena, o trabalho por conta alheia impôs um sentimento bem mais negativo. É 
que as ideias mais remotas em torno do assunto sempre relacionaram o trabalho ao 
sofrimento e à dor. São recentes as concepções do trabalho como atributo de dignidade. 

              

           Consequentemente o trabalho ao longo da história deixou de ser apenas condição de 

sobrevivência para fazer parte da personalidade através de seus resultados diante a sociedade e 

desenvolvimento do capitalismo, e, ao decorrer do tempo o seu conceito foi se transformando 

conforme a evolução humana e os seus interesses.   

 

          A República Federativa do Brasil conforme o texto normativo, conforme mencionado 

acima, tem por fundamentos a dignidade da pessoa humana seguido do valor social do trabalho, 

tais princípios atribuem e garante os direitos básicos aos cidadãos, tendo por objetivo regular as 

relações de trabalho. O valor social do trabalho visa a proteção social do trabalho esse direito se 

encontra assegurado no texto da constituição federal, conforme transcrito abaixo: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos:  III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa; 

           

         O Trabalho protegido e digno pode proporcionar ao ser humano a condição de participar da 

economia e exercer a cidadania, outro fundamento principal da constituição brasileira.  

 
       Diante deste contexto afirma Suzana:  

 
“O trabalho é o esforço e também seu resultado” (SUZANA ALBORNOZ p.12, O QUE 
É TRABALHO.)  

     
  Para o doutrinador Amauri Mascaro Nascimento (NASCIMENTO, 2019): 

  
Para designar as pessoas que necessitam da proteção e em função das quais entende que 
se justifica a existência de um ramo específico do direito, sugeriu a palavra 
hipossuficientes. Assim, direito social seria o ramo do direito de tutela dos 
hipossuficientes. Essa denominação tem grande aceitação no direito brasileiro. Coincide 
com a disciplina a que se referiria o art. 6º da nossa Constituição Federal de 1988. 
Cesarino sentiu a necessidade de adotar denominação mais abrangente das relações de 
trabalho, daí definir direito social como “a ciência dos princípios e leis geralmente 
imperativas, cujo objetivo imediato é, tendo em vista o bem comum, auxiliar as pessoas 
físicas, dependentes do produto de seu trabalho para a subsistência própria e de suas 
famílias, a satisfazerem convenientemente suas necessidades vitais e a ter acesso à 
propriedade privada” [73]. 



 

            Dessa forma é evidente que o bem comum como objetivo social não é alcançado em razão 

do não cumprimento das finalidades do salário mínimo, deixando o cidadão que mais necessita e 

depende dos frutos de seu trabalho condicionado a uma vida indigna e precária.  

 

2.2 Precarização do Trabalho               

               A forma como se desenvolve e executa o trabalho, é essencial para obtenção dos 

melhores resultados e com isso alcançar a devida dignidade que o ser humano sempre busca. 

Entretanto, desde sempre e, em especial o trabalho moderno, juntamente com o capitalismo, tem 

por objetivo o lucro e o capital, deixando o trabalhador em último lugar nessa escala.  

             Além disso, a precarização do trabalho se caracteriza de várias formas e aspectos, alguns 

aspectos que podem caracterizar o trabalho precário é o baixo salário, o trabalho terceirizado, o 

descumprimento das leis trabalhistas, a omissão do estado em relação à proteção do trabalhador.  

Todos esses modos de precarização resultam em uma maior incidência de acidentes e doenças 

profissionais.   

 

              Dessa forma para BERTOLIN, Patricia Tuma Martins; DA SILVEIRA, Nereida Salette 

Paulo. Precarização: palavra feminina. 

Assim, o trabalho precário, longe de assumir um único formato, pode ser caracterizado 
pela falta de continuidade, pelo desrespeito à legislação trabalhista e, possivelmente por 
acarretar maiores riscos, incorrendo em maior incidência de acidentes e doenças 
profissionais. Alguns aspectos que podem evidenciar a precariedade são os baixos 
salários, o baixo grau de proteção pelo Estado, a fraca representatividade sindical e o 
excessivo controle exercido sobre o trabalhador no processo produtivo. Nada disso é novo, 
porém, a globalização e seus efeitos sobre as relações trabalhistas vieram a delinear novos 
contornos à já histórica relação entre precariedade e divisão sexual do trabalho 

                                      
 

 Assim o trabalho precário afeta não somente as condições de trabalho, mas atingi também 

de forma direta a vida do trabalhador e de sua família, pois, muitos dos trabalhadores deixam de 

conviver com suas famílias em razão das jornadas que se tornam extremamente longas em 

conjunto com as horas de trajeto entre o local de trabalho e sua residência, onde o valor do salário 

mínimo sequer é proporcional a sua ausência, gerando um dano existencial no convívio familiar.  

 
 
3. Salário Mínimo e Subcidadania  

 



 

         A grave desvalorização e o baixo valor aquisitivo do salário mínimo são entre outros 

fatores, os principais causadores da subcidadania no Brasil, contribuindo também para sua 

perpetuação.  

          Neste momento é necessário compreender melhor a construção histórica da cidadania no 

brasil, a desigualdade entre os cidadãos são uma das maiores geradores da pobreza, tendo em 

vista as condições para ser considerado cidadão.  

        A história política do Brasil foi por muito tempo antidemocrático, deixando as margens 

grandes partes da população brasileira, partindo do sistema eleitoral brasileiro que restringia o 

direito ao voto através da renda e de outros requisitos como gênero, idade, e escolaridade, por 

consequência limitava o exercício da cidadania. 

      A formação do Brasil se deu de forma injusta, discriminatória, e muito desigual, isso se dá 

desde o Brasil colônia, passando pela abolição da escravidão até os dias atuais, tamanhas 

desigualdades refletem até hoje em nossa sociedade. A existência da cidadania se dá desde a 

antiguidade, conforme se nota na obra A Política. 

 

          Aristóteles em sua obra A Política, define o cidadão e a cidadania em vários aspectos, nos 

seguintes termos:   

 

Porque a cidade é uma multidão de cidadãos, e assim é preciso examinar o que é um 
cidadão, e a quem se deve dar este nome. Nem sempre se está de acordo neste ponto, já 
que nem todos concordam, no caso de um mesmo individuo, que ele seja um cidadão. É 
possível, com efeito, que aquele que seja cidadão numa democracia não o seja numa 
oligarquia. (Aristóteles, 1991, A POLITICA, p.35) 
 
 Falemos aqui apenas dos cidadãos de nascimento, e não dos naturalizados. Não é a 
residência que constitui o cidadão: os estrangeiros e os escravos não são “cidadão”, mas 
sim “habitantes”. (Aristóteles, 1991, A POLITICA, p.35) 
 
todos que nela tomam parte, chamamo-los cidadãos. Tal é, aproximadamente, o caráter 
de semelhança entre todos aqueles aos quais damos esse nome.” (Aristóteles, 1991, A 
POLITICA, p.35) 
 
 Disso resulta claramente que o cidadão não é o mesmo em todas as formas de governo; 
e que, por isso, é na democracia, principalmente, que ele se adapta à nossa definição.  
Aristóteles, 1991, A POLITICA, p.35) 
 
É cidadão aquele que, no país em que reside, é admitido na jurisdição e na deliberação. É 
a universalidade deste tipo de gente, com riqueza suficiente para viver de modo 
independente, que constitui a Cidade ou o Estado. (Aristóteles, 1991, A POLITICA, 
p.35)  
por aí se vê, pois, o que é o cidadão: aquele que tem uma parte legal na autoridade 
deliberativa e na autoridade judiciaria- eis o que chamamos cidadão da cidade assim 



 

constituída. E chamamos cidade à multidão de cidadãos capaz de se bastar a si mesma, e 
de obter, em geral, tudo que é necessário à sua existência (Aristóteles, 1991, A 
POLITICA, p.35) 
 

 a questão, em caso semelhante, não é saber quem é o cidadão, mas se o é justa ou 
injustamente.” Aristóteles, 1991, A POLITICA, p.35) 

 
 
       Conforme os trechos acima acerca da cidadania e do cidadão é possível constatar que 

Aristóteles pensou a cidadania em vários aspectos pelos variados critérios que eram 

determinantes para atribuir aos seres humanos o conceito de cidadão.   

        Em relação à condição de subcidadania que o salário mínimo impõe ao trabalhador e sua 

família, é possível estabelecer uma conexão quanto ao modo de poder e controle exercido pelo 

Estado, como meio de submeter o cidadão que busca melhoria da sua condição social de forma 

digna através de sua força de trabalho a uma mera sobrevivência.  

         É possível estabelecer tal conexão por meio dos estudos de Foucault, sobre as formas de 

biopoder e biopolítica que contribuem para condicionar a vida humana de acordo com os 

interesses daqueles que exercem o poder.   

 

FURTADO, Rafael Nogueira; DE OLIVEIRA CAMILO, Juliana Aparecida. O conceito de 

biopoder no pensamento de Michel Foucault. 

Para ele, o poder encontra-se sempre associado a alguma forma de saber. Exercer o 
poder torna-se possível mediante conhecimentos que lhe servem de instrumento e 
justificação. Em nome da verdade legitimam-se e viabilizam-se práticas autoritárias de 
segregação, monitoramento, gestão dos corpos e do desejo. 
No conjunto dessas reflexões inscrevem-se as análises de Foucault sobre o biopoder, 
conceito pelo qual ele entenderá as práticas, surgidas no ocidente moderno, voltadas à 
gestão e regulação dos processos vitais humanos. O poder sobre a vida instalase como 
modo de administrar populações, levando em conta sua realidade biológica fundamental. 
Através dele, estabeleceu-se em nossas sociedades, desde o século XVII, um contingente 
significativo de conhecimentos, leis e medidas políticas, visando ao controle de 
fenômenos como aglomeração urbana, epidemias, transformação dos espaços, 
organização liberal da economia.  
A compreensão da trajetória intelectual de Michel Foucault e de seus estudos acerca do 
poder requer explicitarmos a noção de biopoder. Ademais, investigar o desenvolvimento 
desse conceito contribui para elucidarmos as práticas políticas contemporâneas e os 
destinos assumidos pelos saberes produzidos em nossa atualidade. 
Em 1978, no curso intitulado Segurança, território, população, Foucault estabelece como 
fio condutor de suas análises o estudo do biopoder, definindo-o como “o conjunto dos 
mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui suas características 
biológicas fundamentais, vai poder entrar numa política, numa estratégia política, numa 
estratégia geral do poder” (Foucault, 2008a, p. 3).  

 

Regimes totalitários, como o stalinismo e o nazi-fascismo, teriam, de acordo com 
Foucault, apenas radicalizado mecanismos políticos já presentes nos Estados modernos. 



 

As atrocidades cometidas por essas ditaduras evidenciaram em grande escala os 
elementos imanentes à própria racionalidade ocidental. Na conferência proferida em 
Tóquio, no ano de 1978, intitulada A filosofia analítica da política, Foucault elenca 
alguns desses elementos mencionando: a organização de grandes partidos políticos; o 
surgimento de aparatos policiais; os campos de trabalho e seus instrumentos de 
repressão; o controle disciplinar do tempo e dos espaços, visando adestrar os corpos 
humanos; entre outros mecanismos (Foucault, 1994). Por conseguinte, após operar a 
distinção entre soberania e biopoder, Foucault procede caracterizando-o, em A vontade 
de saber, como subdividido em dois polos, duas forma articuladas de o biopoder 
expressar-se. Em um deles, volta-se para o “corpo como máquina” (Foucault, 
1976/2010a, p. 151). Essa forma de biopoder visa ao adestramento dos corpos, 
extorquindo suas forças, para então ampliá-las. O corpo torna-se tão mais útil quanto 
mais docilizado. Dessa maneira, será possível subjugá-lo ao contingente de tecnologias e 
operações de que depende o funcionamento social.  

 
A biopolítica tem como seu objeto a população de homens viventes e os fenômenos 
naturais a ela subjacentes. Regula e intervém sobre taxas de natalidade, fluxos de 
migração, epidemias, longevidade. Não é um poder individualizante, como as 
disciplinas, mas massifica os indivíduos a partir de sua realidade biológica fundamental 
(Foucault, 1976/2010a). A anátomopolítica do corpo encontra a biopolítica da 
população.  
As técnicas de segurança, ao permitirem o livre funcionamento dos sistemas naturais e 
sociais, atuam sob o primado do pensamento liberal. Todavia, como afirma Foucault em 
o Nascimento da biopolítica (1979), o pensamento liberal terá por efeito a extrapolação 
da lógica econômica para o âmbito da vida social, submetendo a relação dos sujeitos 
entre si e consigo mesmos a valores como eficiência, competitividade e rendimento. A 
liberdade, no contexto dessa nova racionalidade, transforma-se em estratégias de 
assujeitamento e controle das condutas.  
Nas palavras de Foucault, “o homem, durante milênios permaneceu o que era para 
Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência política; o homem 
moderno é um animal, em cuja política, sua vida de ser vivo está em questão” (Foucault, 
1976/2010a, p. 156).  
 

           A partir dos trechos acimas a respeito de como se dá os controles de conduta no meio 

social, constata-se o direcionamento dos mais variados tipos de saber de modo a usa-los como 

meios de poder, que determinam o modo de vida entre os indivíduos através do domínio dos 

meios de produção e organização do trabalho.  

 

 

4. Salário Mínimo e as Necessidades Básicas Vitais  

 

             A origem do salário mínimo no Brasil ocorreu no século XX, na década de 30, durante o 

governo Getúlio Vargas, por meio da lei Nº 185 de Janeiro de 1936, e regulamentado pelo 

Decreto Nº399 de abril de 1938, a referida lei foi o marco inicial do estabelecimento das 

condições mínimas de trabalho, instituindo a jornada mínima de trabalho de oito horas diárias, a 



 

criação do salário mínimo, férias, carteira de trabalho, o que atribuiu ao trabalhador o mínimo de 

dignidade.  

              Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, também conhecida por 

Constituição cidadã, foi estabelecido mediante documento formal as finalidades do salário 

mínimo, o art. 7º da Constituição dispõe sobre as finalidades do salário mínimo:  

 
 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social:  
(...)  
 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos 
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;       

  

       Dessa forma a Constituição Brasileira estabelece de forma plena o direito fundamental ao 

trabalho que vise a melhoria da sua condição social, proporcionado a cidadania.  

         Contudo, o salário mínimo ainda está distante de satisfazer as necessidades vitais básicas, 

por estar em contradição, uma vez que não atende ao que é proposto, gerando desigualdades, 

pobreza e condicionando o trabalhador a subcidadania, subordinado o trabalhador e sua família a 

uma vida limitada onde não há perspectivas de progresso e prosperidade.  

       Ocorre também que, o trabalhador brasileiro desde sempre laborou em longas e exaustivas 

jornadas de trabalho, e, na maioria das vezes em condições precárias de trabalho, acarretando 

desse modo más condições de vida, através do valor do salário mínimo, dado que o trabalhador 

nem sequer consegue se alimentar bem, com o mínimo de dignidade que merece, sujeitando o 

indivíduo ao uma condição de vida extremamente precária. 

        Sendo assim é clara e evidente a impossibilidade de haver prosperidade e progresso através 

da sua força de trabalho, tendo em vista que o valor do salário submete o indivíduo a condição de 

sobrevivência, uma vez que o mesmo não atende ao que foi proposto, condicionando o 

trabalhador a uma vida precária em todos os sentidos.    

 

        Nesse seguimento, cabe também lembrar que A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

em seu artigo 23, define e garante que:  

                                   
 Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições 
equitativas e satisfatórias de trabalho e à protecção contra o desemprego. 



 

Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. 

Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e 
à sua família uma existência conforme com a dignidade humana, e completada, se 
possível, por todos os outros meios de protecção social. 

Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em 
sindicatos para defesa dos seus interesses. 

                              
                          NAÇÕES UNIDAS. [Site institucional]. Disponível em:  
                               https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/  
        

       Ao fazer referência às finalidades que o salário mínimo deveria atender Süssekind (2000, p. 

201) afirma:  

O salário mínimo no Brasil deveria atender, portanto, a finalidades biológicas e sociais 
do trabalhador e de sua família. Mas, na verdade, todos os sistemas que assim dispõem 
não podem calcular o seu valor mensal tendo em conta o número médio, ou modal, dos 
membros de uma família. Esse critério beneficiaria o trabalhador solteiro em confronto 
com o casado; o casado sem filho em cotejo com o de prole numerosa. E nem seria 
possível fixar valores variáveis segundo o tamanho da família porque isto levaria, 
inevitavelmente, à discriminação contra o casado. Daí entender-se que o salário mínimo 
de caráter familiar é atendido com o complemento alusivo ao abono ou salário-família. 
No caso brasileiro, a própria Constituição cogita também do salário-família (art. 7.º, 
XII), consagrando assim esse entendimento.  

 
         Segundo Süssekind (2000, p. 201) o salário-família previsto na Constituição atua como uma 

forma de complementação, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelo trabalhador no 

sustento de sua família, demonstrando assim a insuficiência do salário mínimo frente as 

necessidades básicas vitais de uma família.  

 

5.  Concretização do Salário Mínimo. 
          

          O salário mínimo ainda está distante de atender ao que se dispõe, como forma de garantir 

aos cidadãos uma vida digna e com qualidade, o valor do salário mínimo é calculado com base na 

cesta básica mais cara entre dezessete capitais Brasileiras. 

        O Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulga 

mensalmente uma estimativa de quanto seria o salário mínimo necessário para atender as 

necessidades básicas do trabalhador e sua família, tendo por parâmetros uma família de quatro 

pessoas.   

           A diferença entre o salário mínimo real e o devido é 4,35 vezes o salário em vigor.  



 

Conforme os dados do Dieese, o valor real do salário mínimo no mês de agosto de 2020 deveria 

corresponder ao valor de R$ 4.535,12 conforme tabela abaixo:   

 

                                               TABELA 

     DISCREPANCIA ENTRE O SALARIO MINIMO DEVIDO E O SALARIO MINIMO 

OFICIAL  

                              (JANEIRO A AGOSTO DE 2020) 

Período Salário mínimo nominal Salário mínimo necessário 

2020 

Agosto R$ 1.045,00 R$ 4.536,12 

Julho R$ 1.045,00 R$ 4.420,11 

Junho R$ 1.045,00 R$ 4.595,60 

Maio R$ 1.045,00 R$ 4.694,57 

Abril R$ 1.045,00 R$ 4.673,06 

Março R$ 1.045,00 R$ 4.483,20 

Fevereiro R$ 1.045,00 R$ 4.366,51 

Janeiro R$ 1.039,00 R$ 4.347,61 

 

Fonte: Dieese (para os salários mínimos necessários). Disponível em:  

https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html  
 
       

          O salário deve estar traçado dentro de limites objetivos no sentido de atender a 

proporcionalidade entre a força de trabalho que é vendida e o resultado produzido de forma 

equivalente. O valor do salário é corrigido anualmente com base em três fatores: o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o Produto Interno Bruto(PIB) e a inflação do ano 

anterior.  

        O cálculo do reajuste anual se baseia em duas condições para definir o valor, o reajuste de 

salário mínimo regional, que é aplicado para categorias profissionais que não possuem sindicato 

nem acordos coletivos, e o índice é definido pelo governo de cada estado.  

          O outro fator é o reajuste de salário mínimo por dissídio, que é para as categorias 

sindicalizadas, o período de reajuste tem a participação ativa dos sindicatos, sendo estas 

instituições que negociam a porcentagem de reajuste para cada categoria.   



 

          A respeito da concretização do salário mínimo, é preciso reavaliar os fatores de 

estabelecidos como critério para que haja um efetivo aumento do valor, dando a devida 

importância as políticas de valorização do salário mínimo, para que o mesmo cumpra com os 

objetivos do qual de dispõe na forma da lei, com o devido respeito às leis trabalhistas e ao 

trabalhador e suas condições de trabalho.   

 

 

    6.CONCLUSÃO 

 
            Nota-se que apesar de estar previsto Constitucionalmente, como direito fundamental, o 

salário mínimo nunca foi capaz de atender as necessidades básicas vitais do trabalhador e de seus 

familiares, assim o objetivo deste trabalho foi demonstrar a grave desvalorização da força de 

trabalho através do salário, e examinar a qualidade de vida que o salário mínimo é capaz de 

proporcionar.  

        Levando em consideração que o salário mínimo equivale ao preço da mão de obra pouco 

qualificada, e que o mesmo deve ser proporcional a força de trabalho e a jornada de trabalho 

refletindo no orçamento familiar do trabalhador.  

      As consequências do baixo poder aquisitivo do salário mínimo estão presentes de várias 

formas no cotidiano do trabalhador, uma vez que o ser humano que vive somente com um salário 

mínimo não obtém através de seu trabalho, condições dignas de vida, condicionando o 

trabalhador brasileiro as péssimas condições de moradias, saúde, alimentação, transporte, dentre 

outros direitos previstos na Constituição Federal.   

        Dessa forma, evidencia-se os reflexos da má remuneração através da grave desvalorização 

da força de trabalho, afetando também os índices de crescimento do país, contribuindo para  que 

o mesmo não se desenvolva de forma justa e igualitária, uma vez que as famílias que sobrevivem 

do salário mínimo não conseguem alcançar os seus objetivos econômicos, além disso, as 

empresas que não proporcionam condições  dignas e seguras de trabalho deixam de cumprir com 

as suas funções sociais, o que é dever das mesmas promover a cidadania e o bem estar de seus 

trabalhadores.    

       Pois, na medida em que o trabalhador deixa de comprar e adquirir bens, deixa também de 

participar da economia, consequentemente ficando a margem da sociedade, uma vez que lhe é 

restringido o direito de exercer a cidadania, contribuindo para a desigual distribuição de renda.    



 

         Além disso, cabe ressaltar, que a legislação trabalhista nem sempre é cumprida, havendo 

omissão por parte do Estado, tendo em vista que é dever do mesmo a proteção e garantia dos 

direitos fundamentais, uma vez que permite a grave desvalorização do salário e nada faz.           

Por fim, após as pesquisas realizadas para a elaboração deste trabalho, pode-se concluir que as 

políticas de valorização do trabalho e do salário mínimo, são fundamentais para manutenção do 

salário mínimo. 

       Conclui-se, portanto que o valor do salário mínimo não atende e nunca atendeu ao que é 

estabelecido como o mínimo existencial, condicionado o trabalhador a condição de 

sobrevivência, não garantindo a dignidade da pessoa humana, e impossibilitando o exercício da 

cidadania, e deixando de promover o valor social do trabalho, gerando ainda mais pobrezas, má 

distribuição de renda e desigualdade social.  
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