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Resumo:

O presente estudo busca analisar as relações entre produção e consumo para parte de um segmento
de trabalhadores soteropolitanos Sem Emprego que se encontram, também, na condição de Sem
Teto e que participam de um movimento social de luta pela moradia, o MSTB. Parte-se da seguinte
pergunta: O que consome o Sem Emprego na condição de Sem Teto? A pergunta carrega uma
dubiedade que visa dar conta da dupla situação: como e o que consomem e como são consumidos
(usados)  no  processo  de  reprodução  do  capital?  Constata-se,  de  um  lado,  que  a  despeito  da
possibilidade  de  acesso a  alguns  bens,  a  inserção  precária  no mundo do trabalho nega  a  estes
trabalhadores o acesso à casa e aos serviços básicos necessários a uma moradia digna. Enquanto
Sem Emprego,  os  Sem Teto,  na condição de Exército  de Reserva,  favorecem a reprodução do
capital ao favorecer a concorrência e consequente fragmentação da classe trabalhadora. Somadas as
trajetórias de trabalho fragmentadas às condições de moradia, constata-se que estes trabalhadores
vivenciam uma experiência de vulnerabilidade e insegurança que os coloca como uma dimensão
limite  da  Precarização  Social,  forma  de  exploração  do  trabalho  característica  do  capitalismo
flexível.  Divididos  enquanto  trabalhadores,  encontram  na  luta  pela  moradia,  dentro  de  um
movimento social organizado, uma identidade coletiva materializada em ação prática que, ao propor
transcender a luta pela moradia, expõe o caráter classista desta luta.
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