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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objeto as violações aos direitos da Pessoa do Trabalhador, no 
contexto das relações de trabalho subordinadas, características da sociedade capitalista, 
globalizada e consumista.  Com o propósito de obter compreensão histórica do tema, 
aborda-se a crise da modernidade, a genealogia do poder e a transição paradigmática das 
estruturas de poder.  A análise jurídico-filosófica proposta visa a trazer elementos que 
sublinham a condição do trabalhador como sujeito de direitos e requer tutela efetiva do 
elenco de direitos constitucionalmente consagrados.  Nesse intuito, busca-se identificar 
mecanismos ínsitos na relação assimétrica entre empregado e empregador, como a 
hierarquia, o controle e a disciplina, bem como perspectivas para minimizar ou solucionar 
o conflito de interesses em questão.  Nesse contexto, ressalta-se a premente necessidade 
de conscientização social e jurídica, com respaldo em diferentes áreas do saber, para que 
se concretize o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado 
constitucionalmente no cenário brasileiro e também no direito internacional.  Por 
derradeiro, propõe-se uma Cláusula Geral de Tutela dos Direitos da Personalidade, em 
paralelo a iniciativas alternativas de solução de conflitos no ambiente laboral, como 
baliza no estabelecimento de parâmetros a serem observados pelos agentes sociais e 
jurídicos envolvidos nas relações de trabalho subordinadas, como fator preventivo e 
repressivo de eventuais abusos de direito. 
 
Palavras-chave: Pos-modernidade e globalização; relações de poder no trabalho; direitos 
do trabalhador 



 
 

ABSTRACT  

 

The present work has as object the person's rights violations of worker, in the context of 
working relations, characteristics of capitalist society, globalized and consumerist.  In 
order to obtain historical understanding of the topic, we reflect about the crisis of 
modernity, the genealogy of the paradigmatic transition of power and power structures in 
laboral space.  The legal-philosophical analysis proposal seeks to bring elements which 
underline the worker's condition as subject of rights, which requires effective protection 
of the constitutionally enshrined rights cast.  To obtain this goal, we seek to identify some 
mechanisms asymmetric relationship between the dignity of the employee and employer, 
as the hierarchy, control, and discipline, as well as perspectives that can minimize or 
solve the conflict of interest.  In that context, we give emphasis to the pressing need for 
social and legal awareness, with support in different areas of knowledge, in order to make 
real the principle of human dignity, constitutionally enshrined in the Brazilian scenario 
and also in international law.  At the end, we make enphasys to a General Clause of 
protection of personality rights, and to alternative mechanism to solve conflicts, under the 
hypothesis that we nedd to delimit the parameters for being observed by social and legal 
agents involved in labor relations arrangement, as preventive and repressive factor of 
potential abuses of law. 
 
Keywords: Pos-modernity and globalization; power relations in the workplace; worker's 
rights 
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INTRODUÇÃO 

 

A evolução dos direitos dos trabalhadores é resultado de conquista 

histórica dos movimentos sociais, em busca de reconhecimento dos direitos 

fundamentais.  Em contrapartida, de longa data, verifica-se que o capitalismo tem 

conseguido atualizar-se, em paralelo ao processo de considerável crescimento científico e 

tecnológico.   

Na prática, a aludida revitalização se manifesta pela emergencia de uma 

sociedade globalizada, em que predominam empresas multinacionais, conectadas em 

rede, algumas fortalecidas por processos de fusão, incorporação e similares, cuja gestão 

favorece a racionalização do processo produtivo, em sua expressão mais consentanea 

com o revigorado ideário do liberalismo, hoje exposto sob nova roupagem.  Em síntese, 

verifica-se que, apesar da nova feição do capitalismo, cujo discurso ideológico em sua 

“face boazinha” traz a lume a substituição de termos, como trabalhador por colaborador, 

parceiro, entre outras técnicas gerenciais e midiáticas de manipulação do pensamento e da 

consciência, preserva antigos ideais, como o incremento dos resultados da produção e 

consequente acumulação em favor do capital, em paralelo à redução de custos.  Nesse 

intuito, também merecem referencia novos mecanismos operacionais, como a 

terceirização da produção e os aludidos processos de fusões, incorporações, que mal 

conseguem disfarçar a tendência ao monopólio e a desenfreada competição, apoiada na 

máxima de que os fins justificam os meios.   

Como compreensível, a nova vertente do capitalismo se projeta nos 

direitos dos trabalhadores.  A esse respeito, vale sublinhar que, não obstante avanços 

conquistados pelos trabalhadores quanto à consagração de seus direitos em sede 

constitucional, infraconstitucional e em relevantes documentos internacionais, o 

segmento defronta-se com graves dificuldades, entre as quais situam-se as seguintes: 

precariedade das condições de trabalho, insegurança quanto à estabilidade no emprego, 

acirramento de conflitos vinculados às relações de poder no cotidiano do trabalho, 

expressos em afronta à dignidade humana, como assédio moral no trabalho, alienação do 

trabalhador na participação dos resultados do processo produtivo e fragilidade do 

movimento sindical...   



 
 

Ainda entre os indicadores objetivos dessa problemática, é pertinente 

chamar atenção ao agravamento do desemprego, do trabalho informal, em suas várias 

dimensões, os quais atingiram abrangência tão significativa, a ponto de alcançar inclusive 

e gravemente países desenvolvidos da Comunidade Europeia, Estados Unidos e, como 

historicamente verificado, na América Latina.   

Tomando como pano de fundo a problemática aqui esboçada em largos 

traços, na presente dissertação pretende-se alcançar os seguintes objetivos:  

Analisar, em breve síntese, a evolução das relações de trabalho, ao longo 

do tempo, até chegar à pós-modernidade. 

Examinar, com alicerce na contribuição de estudiosos da Sociologia e da 

Filosofia e da doutrina jurídica, as estruturas subordinadas de poder e seus reflexos no 

cotidiano das relações de trabalho.   

Avaliar a efetividade do Direito constitucional à dignidade do trabalhador 

no cenário brasileiro, com suporte na doutrina e na contribuição de pensadores da 

Filosofia e da Sociologia do Direito brasileiros e estrangeiros. 

Identificar e apresentar propostas que apontem para novas perspectivas em 

relação à efetividade da tutela dos direitos dos trabalhadores brasileiros.   

Para alcançar esses objetivos, realizou-se pesquisa descritiva, apoiada em 

fontes legais, doutrinárias e na produção de reconhecidos pensadores da Filosofia e 

Sociologia, sob o pressuposto de que a complexidade dos direitos dos trabalhadores, 

precipuamente no que se refere à subordinação nas relações entre capital e trabalho exige 

análise mais abrangente do que aquela propugnado pelo positivismo jurídico.   

A dissertação está organizada em quatro capítulos, cuja estrutura se 

apresenta e resume a seguir.   

No primeiro capítulo, intitulado Os Antecedentes das Relações Formais de 

Trabalho até a Sociedade Pós-moderna, o propósito é, entre outros aspectos históricos, 

analisar a repercussão do fenômeno da globalização de mercados, capitais, e sistemas de 

informação nas relações subordinadas e a evolução da hegemonia do trabalho material 

para o imaterial.   



 
 

No segundo capítulo, sob o título As Estruturas de Poder e seus Reflexos 

no cotidiano das relações de trabalho, em paralelo ao conceito de poder, com alicerce na 

contribuição de Foucault e outros pensadores críticos ao exercício do poder nas relações 

cotidianas, discutem-se os efeitos da hierarquia nas interações laborais Nesta parte da 

pesquisa, assume-se o pressuposto de esses fundamentos teóricos favorecem a 

compreensão de abusos de poder e os correspondentes desafios ao estabelecimento de 

limites que reforem a garantia da dignidade do trabalhador, em qualquer contexto. 

No terceiro capítulo, cognominado como A Efetividade do Direito 

Fundamental ao Trabalho, a ênfase recai na análise da constitucionalização dos direitos 

fundamentais do trabalhador, no exame do princípio da dignidade humana e sua 

relevância para que se preserve a integridade psicofísica do empregado.  Em 

prosseguimento, traz-se à consideração alguns aspectos teóricos atinentes às 

conformações normativo-principiológicas dos direitos do empregado, em confronto com 

o direito potestativo do empregador. 

Já no Capítulo 4, sob o título Relações Trabalhistas em Visão Prospectiva, 

procura-se avançar no sentido do resgate da tutela dos direitos fundamentais desse 

importante segmento protagonista no processo produtivo, expondo brevemente propostas 

e horizontes às relações trabalhistas na atualidade, com destaque ao revigoramento do 

desenvolvimento da consciência crítica, do fortalecimento do movimento organizado do 

setor, da implantação de mecanismos alternativos de composição de conflitos e da sua 

participação no desenvolvimento de políticas públicas que retomem a noção de trabalho 

como elemento de realização humana e não somente de exploração e acumulação 

capitalista. 

Ao final, apresentam-se conclusões e sugestões, no intuito de cooperar 

para que se concretizem avanços na efetividade dos direitos dos trabalhadores, na 

sociedade contemporânea.   

 

  

 

 



 
 

CAPÍTULO 1 

OS ANTECEDENTES DAS RELAÇÕES FORMAIS DE TRABALHO 
ATÉ A SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

 
 
1.1 - Da sociedade primitiva à vida contemporânea 

 

Refletir sobre a evolução das relações de trabalho ao longo da história exige 

contemplar o trinômio inseparável: homem, sociedade e poder, vez que não há sociedade 

sem poder, nem poder sem sociedade, sendo certo que, desde os primórdios, a sociedade 

era submetida a um poder, que, com o tempo sofreu adaptações em relação dialética com a 

evolução social.   

A partir dessa premissa, o presente capítulo tem como propósito analisar a 

trajetória das relações de poder na história da sociedade capitalista e seus reflexos gerais na 

estrutura do mundo do trabalho, com alicerces predominantes na contribuição doutrinária e 

de pensadores da Filosofia e Sociologia.   

De pronto, cumpre admitir, conforme análise de Weffort1, que Montesquieu, 

em O espírito das leis, identificou a perspectiva de poder na sociedade, quando trabalha 

“as relações entre as leis (positivas) e “diversas coisas”, tais como clima, as dimensões do 

Estado, a organização do comércio, as relações entre as classes etc.”; ou seja, “quando 

tenta explicar as leis e instituições humanas, sua permanência e modificações, a partir das 

leis da ciência política”   

Ao superar a conotação de origem divina do poder, Montesquieu trouxe a 

lume nova visão das leis, que se tornaram expressão direta do poder de uma autoridade, do 

funcionamento das instituições políticas e suas estruturas de poder.2  Em sua minuciosa 

                                                             
1 WEFFORT, Francisco C. (org.). Os Clássicos da Política. V.1 Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, 
Rousseau, “O Federalista”. 14 ed. São Paulo:Ática, 2006, p.115 -116. 
2 WEFFORT, Francisco C. (org.). op cit. p. 116.  Os pensadores políticos que precedem Montesquieu (e 
Rousseau, que o sucede) abordam o Contrato Social (ou Pacto), fundamentalmente preocupados com a 
natureza do poder político, com tendência a reduzir a análise da estabilidade do poder à sua natureza. (...) 
Montesquieu constatou que o estado de sociedade comporta uma variedade imensa de formas de realização 
(...) que não se explicam pela natureza do poder . O que deve ser investigado não é, portanto, a existência 
de instituições propriamente políticas; mas a maneira como elas funcionam.  



 
 

análise sobre o espírito das leis, o filósofo mencionado3  deixa claro que “se trata de 

relações entre as instâncias de poder e a forma como o poder se distribui na sociedade, 

entre os diferentes grupos e classes da população”.   

Isso não acontecia na comunidade primitiva, quando o homem separou-se 

do mundo propriamente animal; a organização social baseava-se em pequenos grupos, 

unidos por laços familiares e religiosos.  A divisão do trabalho vinculava-se a questões de 

gênero: as mulheres cuidavam das crianças e da alimentação do grupo e os homens da caça 

e defesa do território.  Nesse cenário, não se vislumbravam as funções hoje atribuídas ao 

Estado; a própria comunidade administrava a vida coletiva, sem um aparelho 

administrativo, separado da sociedade.   

Porém, havia um poder difuso, atribuído à comunidade e não a um 

indivíduo ou grupo: com fundamento em tabus e orientação das religiões, alguns membros 

despontavam como representantes terrenos das divindades e podiam impor um temor 

reverencial, que não deixava de ser manifestação de poder, diante dos demais integrantes 

da comunidade.   

Analisando esse contexto em evolução, Deleuze 4  ressalta que toda a 

sociedade, ainda que primitiva, possui seu(s) diagrama(s) de poder.  Com o passar do 

tempo, atendendo às necessidades e interesses sociais, criaram-se novas técnicas de 

produção.  Nesse processo, a escravidão constitui mecanismo de exploração da mão de 

obra e degradação, vez que o escravo sequer era considerado como ser humano, sendo-lhe 

conferida a natureza de coisa, propriedade de seu senhor.   

Com a concentração do poder nas mãos de pequeno grupo, verifica-se 

mudança de paradigma, eis que, diferentemente das sociedades primitivas, que guerreavam 

e faziam prisioneiros, o interesse passou a ser o de consolidar o poder de fazer escravos, no 

intuito de ampliar a capacidade produtiva e apropriar-se dos resultados da produção.   

                                                             
3 WEFFORT, Francisco C. (org). Op. cit. p.116. 
4 DELEUZE, Gilles. Foucault. Trad. de Claudia Sant’Anna Martins; revisão da tradução Renato Ribeiro. São 
Paulo. Brasiliense, 2005, p.45. Foucault nunca se interessou diretamente pelas sociedades ditas primitivas. 
Elas não deixam de ser um exemplo privilegiado, quase em excesso, pois, longe de não terem política, nem 
história, possuem uma rede de alianças que não podem ser deduzidas a partir de uma estrutura de parentesco, 
nem reduzidas a relações de troca entre grupos de filiação. As alianças ocorrem em pequenos grupos locais, 
constituem relações de força (dons e contradons) e conduzem o poder.  Foucault trata das sociedades 
primitivas, embora o cerne de sua obra sejam as sociedades modernas e seus diagramas.  

 



 
 

Grandes civilizações foram construídas e destruídas sob esse modo de 

exploração do trabalho: as pirâmides do Egito, o Império Romano, entre outras realizações 

das civilizações da Antiguidade apoiaram-se em base escravocrata, sem olvidar as colônias 

de exploração na América, África e Ásia, na era das grandes conquistas européias.  

Tratando do tema, Baldez5 cita Faoro, asseverando que:  

“Numa época em que a classe trabalhadora estava sob o regime da escravidão, a 
terra pouco ou nada valia, pois as relações de produção entre o senhor e o 
escravo produziam, de um lado, um capitalista muito específico, em que a 
sujeição do trabalho ao capital não estava principalmente baseada no monopólio 
dos meios de produção, mas no monopólio do próprio trabalho, transfigurado em 
renda capitalizada.” 

Contudo, paulatinamente, a escravidão evidenciou desgaste, dando azo ao 

surgimento de novo regime, o da servidão, que não representou, de imediato, o fim da 

escravidão; esses sistemas conviveram durante algum tempo, diante de uma economia com 

base na exploração da terra.  O feudalismo e os laços de vassalagem representaram a base 

do sistema político e econômico da Europa durante toda a Idade Média, entre os séculos I 

ao XI.  Como personagens deste enredo, merecem realce os servos e os senhores feudais: 

os primeiros prestavam serviços ao senhor feudal, entregando-lhe parte da produção, em 

troca de proteção política e militar.   

Aos poucos, a sociedade feudal sobrepôs-se ao modelo escravocrata, eis que 

“o servo da gleba podia trazer mais lucros, por ser dócil, devotado à terra e, uma vez 

compelido a pagar a corvéia, não representava perda econômica para o senhor”.6   

Esse foi o período do domínio dos senhores feudais sobre os meios de 

produção e, em primeiro lugar sobre a terra.  A economia feudal pode ser dividida 

basicamente em dois blocos: alta Idade Média e baixa Idade Média: como o nome sugere, 

na baixa Idade Média, houve ruptura com as características de subsistência do 

feudalismo7.   

                                                             
5 BALDEZ, Miguel Lanzellotti. Sobre o papel do Direito nas Sociedade Capitalista. Ocupações Coletivas. 
Direito Insurgente. Rio de Janeiro. Centro de Defesa dos Direitos Humanos; 1989,  p. 10 
6 EMERICK, Paula Cristina Hott. Metas –Estratégia empresarial de busca agressiva por resulatados .Ltr, 
São Paulo;  2009, p. 26.O modelo de produção servil se estruturava da seguinte forma: ao servo era 
concedido um pedaço de terra (gleba), na qual ele podia plantar e colher e, em troca, era obrigado a 
entregar ao senhor parte de sua produção (corvéia), tendo também que trabalhar nas terras do senhor.  
7 EMERICK, op. cit. p. 27.  O sistema servil estava voltado à subsistência, não havendo espaço para o 
mercado de consumo. O trabalho era visto como dever a ser cumprido, no sentido negativo, de punição.  O 
espírito da época pregava que se deveria trabalhar o estritamente necessário para a sobrevivência. Essa 
característica tinha em suas bases forte razão para a superação das relações feudais de produção, as quais, 
pouco mais tarde, foram substituídas pelo sistema econômico capitalista, quando a lógica da sobrevivência 



 
 

A crise do sistema feudal e o declínio da economia com base agrícola 

provocaram crescente êxodo do campo para as cidades, dando origem aos primeiros 

burgos.  O comércio e a indústria, ainda que de forma rudimentar, passaram a representar, 

a partir do século XI, a transição da sociedade medieval à sociedade urbana.  Com a 

transferência do centro da vida econômica, social e política dos feudos para as cidades em 

plena formação, ampliou-se a necessidade de mão de obra especializada, com o rápido 

crescimento do comércio e do artesanato nos burgos, a concorrência entre mercadores e 

artesãos.  As cidades passaram a adaptar-se à nova realidade, pois a massa de trabalhadores 

advindas do campo precisava aprender novos ofícios e profissões.   

Para regulamentar e proteger as diversas atividades produtivas, criaram-se 

as corporações de ofício, nova forma de relação de trabalho, na qual cada oficina 

congregava categorias de artesãos, os denominados Mestres; os Oficiais ou companheiros e 

os Aprendizes8.  Em 1789, com a Revolução Francesa e seus ideais de liberdade, igualdade 

e fraternidade, rompeu-se com o modelo absolutista, levando ao fim o modelo das 

corporações de ofício.  

As profundas e notórias transformações sociais e políticas fizeram com 

que a disciplina dos séculos XVII e XVIII fosse diferente de todo o tipo de massificação 

anteriormente aplicado, num esforço de superação dos princípios de escravização e de 

domesticidade das épocas clássicas.   

Estabeleceu-se então o modelo da fábrica de corpos dóceis9, submissos, 

altamente especializados e capazes de desempenhar inúmeras funções.  Como denunciou 

Foucault10, a disciplina passou a utilizar dois dispositivos para fazer valer o seu poder e 

autoridade: a arte das distribuições e do controle da atividade.  Com a revolução 

                                                                                                                                                                                      
cedeu lugar à lógica da acumulação e do lucro. Mas o surgimento e posterior consolidação do sistema 
capitalista foi introduzido, ainda que de forma incipiente, pela formação de grupos profissionais de 
artesãos, que iniciaram a comercialização de seus produtos, ainda na época da servidão.. 
8 EMERICK, op. cit. p. 27-28.  As corporações possuíam estrutura rígida e objetivavam, entre outros 
propósitos, proteger seus membros da concorrência externa e interna. (...) O trabalho profissional só podia 
ser exercido por membros da corporação, que tinha número limitado de membros. O trabalho submetia-se 
obrigatoriamente à hierarquia da profissão: ou seja, como aprendiz, como companheiro e como mestre. A 
liberdade de trabalho era, portanto, muito limitada. Todos os aspectos da produção e da vida pessoal dos 
artesãos estavam adstritos ao crivo do mestre. A falta de liberdade levou alguns companheiros a abandonar 
as corporações, procurando cidades onde podiam produzir livremente.  
9 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis. Vozes, 1977, p 118.  É dócil um corpo que pode ser 
submetido, utilizado, transformado e aperfeiçoado. 

10 FOUCAULT, Michel. op. cit. p.141 



 
 

industrial, a disciplina atingiu as fábricas, sempre com o objetivo de evitar tumultos e 

otimizar o uso dos recursos, para garantir maiores níveis de produção.  A "correta 

disciplina" é a arte do "bom adestramento", como asseverou Foucault 11 : o poder 

disciplinar orientou-se para a função prioritária de “adestrar para retirar e se apropriar 

ainda mais e melhor”.   

O capitalismo, como sistema político-econômico, mantém relação 

dialética com a Revolução Industrial, que propiciou significativo aumento da produção 

material e do rendimento do trabalho.  Os avanços tecnológicos, responsáveis pelo 

surgimento da máquina de tear, da máquina a vapor, dentre outros, proporcionaram a 

emergência das fábricas como meio de produção e a transformação das relações de 

trabalho.   

Embora mecanizado, o processo produtivo necessitava da mão de obra 

humana para operar as máquinas, o que deu origem a um período de elevada contratação 

de operários.  Com fundamento no ideário do liberalismo econômico12, que não admitia 

intervenção estatal, ocorreu exploração crescente e desenfreada da mão de obra e intensa 

violação da dignidade humana   

Nesse contexto, situa-se o termo marxista alienação, para significar que, 

com o processo de divisão de tarefas e de exploração humana, o homem perde o controle 

do resultado de sua produção, que passa ser visto como alheio, fora de si.  Tocqueville, 

citado por Emerick13 sintetizou o problema da alienação nos seguintes termos: “o homem 

se degrada à medida que o operário se aperfeiçoa”.   

Como parte da lógica do sistema, na ausência da proteção estatal no 

sentido da garantia de condições mínimas de trabalho digno, o patrão capitalista, detentor 

                                                             
11 FOUCAULT, Michel. op. cit., p.143. 

12 EMERICK, op. cit., p. 31.  Essa exploração era amparada pelo Estado Liberal, cujo único papel era o de 
preservar a liberdade civil e política dos indivíduos, sem interferir nas relações de produção. Propugnava-se 
a igualdade entre os indivíduos, a liberdade contratual, a não intervenção do Estado na questão social, uma 
vez que o trabalho era considerado como mercadoria, mero fator de produção, devendo submeter-se às 
regras do mercado. Pressupunha-se que o mercado preservaria o equilíbrio entre os atores sociais e o direito 
à liberdade. O Liberalismo propunha que o Estado assumisse a função de expectador, ou árbitro, para 
preservar a liberdade de todos; acreditava-se que o equilíbrio econômico podia ser alcançado pela livre 
concorrência.  
13 EMERICK, op. cit. p. 30 
 



 
 

do poder de comando da relação, com os olhos voltados exclusivamente para os lucros, 

explorava também a mão de obra das mulheres e crianças 14.   

Destarte, emergiram socialmente duas novas classes: burguesia e 

proletariado, por natureza antagônicas; desde o início, enfrentaram-se em lutas 

periódicas, nas quais a classe proletária sentia na pele as consequências da exploração 

desenfreada do empregador capitalista, cujo poder ultrapassa o simples comando da 

relação de emprego e assume um viés de poder econômico e político, fazendo surgir a 

necessidade da atuação estatal15.  

O berço do capitalismo radica na Europa, mais precisamente na Inglaterra: 

foi a partir das revoluções liberais da Idade Moderna, como a Revolução Inglesa (1640-

60), a Revolução Francesa (1789-99), dentre outras, que propiciaram o estabelecimento 

do capitalismo, como sistema econômico dominante nos países da Europa Ocidental, 

evoluindo para sua versão moderna.  O capitalismo e a modernidade ocidental, com as 

transformações características, correspondentes a processos históricos autônomos e 

distintos, vincularam-se entre si em todas as fases: do capitalismo liberal, organizado ao 

desorganizado16.   

Nesse cenário, veio a lume o embate entre capital e trabalho, devido ao 

domínio da classe burguesa, detentora do poder econômico e político, sobreposto à massa 

proletariada.   

                                                             
14  EMERICK, op. cit. p. 28. Com a industrialização, o trabalho por conta própria perdeu espaço na 
sociedade.  Milhões de camponeses e artesãos se transformaram em trabalhadores “subordinados”, já que 
qualquer tentativa de concorrência com a máquina tornou-se luta inútil. Não havia mais trabalho fora da 
fábrica, e dentro dela, todos eram operários: homens, mulheres e crianças. 
15 EMERICK, op. cit. p. 32.  O conflito social protagonizado por trabalhadores e industriais tornou patente 
a necessidade de regulamentação das relações de trabalho, pois o direito até então existente , que pregava a 
autonomia da vontade como dogma nas relações contratuais, não se mostrava adequado a tutelar a 
celebração do contrato de trabalho. Tratando-se de um ajuste contratual entre as partes 
socioeconomicamente desiguais, tornava-se prementemente necessária a intervenção de uma lei capaz de 
reduzir esta desigualdade através de medidas protetivas.  Mas não somente isso. A intervenção do Estado 
nas relações de produção fez-se necessária para viabilizar a continuação do próprio sistema capitalista.  
16 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente. Contra o desperdício da experiência. Vol. 
1 Para um novo senso comum: a ciência. O direito e a política na transição paradigmática. São Paulo. 
Cortez, 2011,  p.139.  O pensador português defende que podemos dividir esse desenvolvimento em três 
períodos: o primeiro, do capitalismo liberal, cobre todo o século XIX, embora as três últimas décadas 
tenham caráter de transição; o segundo, o período do capitalismo organizado, começa nos finais do século 
XIX e atinge o seu desenvolvimento máximo no período entre as duas guerras e nas duas primeiras décadas 
do após-guerra; finalmente, o terceiro período, o capitalismo desorganizado, começa nos finais dos anos 60 
e ainda persiste.  



 
 

Em síntese, pode-se dizer que o século XIX consolidou a burguesia como 

classe dominante nos países capitalistas, inseriu o modelo capitalista liberal 17 , um 

período de autorregulação das relações sociais e de mercado, garantido pelo Estado, 

pautado no direito privado, que norteou a trajetória do paradigma da modernidade ao 

capitalismo.   

Trata-se de um período de grandes promessas e confiança no Estado, um 

projeto “demasiado ambicioso e internamente contraditório”18, tanto assim que, no final 

do século XIX, com a industrialização e a expansão do princípio do mercado, verificou-se 

a substituição do modelo vigente pelo capitalismo organizado, emergente, em meio a 

promessas não cumpridas; porém mascaradas sob hegemonia e atuação mais interventiva 

do Estado.   

Sem sombra de dúvidas, o desenvolvimento tecnológico foi decisivo para 

a evolução do capitalismo industrial organizado.  A indústria manufatureira evoluiu para 

a produção mecanizada, possibilitando a constituição de grandes empresas, nas quais se 

implantou o processo de especialização da mão-de-obra e de divisão técnica do 

trabalho19.  Nos bastidores desse cenário de crescimento, a exploração dos trabalhadores 

alcançou proporções tais que, a partir da mobilização social, o Estado se viu obrigado a 

intervir nas relações salariais e consumeristas, na proteção dos empregos, nas 

indenizações, o que resultou “em um pacto social (entre o capital e o trabalho, sob a égide 

do Estado), que levou à criação de forma política inédito: o Estado-Providência.”20  

Todavia, fracassou o empenho formal do ente estatal para conter a crise, a 

exploração, as profundas desigualdades e insatisfações sociais, culminando em guerras.  A 
                                                             
17 SANTOS, Boaventura de Sousa. op. cit.  p. 139 e 146;  

18 SANTOS, Boaventura de Sousa. op. cit.  p. 140. 
 
19 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável.  Tradução Marcelo Brandão 
Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2005. p.174.  Por várias décadas, depois da segunda Guerra Mundial, o modelo 
Keynesiano da economia capitalista, baseado num contrato social entre o capital e o trabalho e num 
controle sutil dos ciclos econômicos nacionais por meio de medidas tomadas pelo poder estatal – elevação 
ou redução das taxas de juros, aumento ou diminuição de impostos, etc - alcançou grande êxito e levou 
prosperidade econômica e estabilidade social à maioria dos países que seguiam economias de mercado de 
caráter misto. Na década de 1970, porém, esse modelo atingiu os seus limites conceituais.  
20 SANTOS, Boaventura de Souza, op. cit. p. 148. A gestão econômica (o Keynesianismo) e a gestão 
política (o Estado-Providência) do capitalismo nos países centrais conduziram a um novo modo de 
regulação social que se designou por fordismo.  Esse modo de regulação baseia-se na convergência do 
desenvolvimento do princípio do Estado e do princípio do mercado, de forma a que os conflitos entre 
ambos sejam considerados provisórios, seletivos e até institucionalizados.  



 
 

primeira Guerra Mundial e as grandes crises de 1929 e 1933 transformaram 

significativamente o cenário mundial, provocando igualmente profundas mudanças 

adaptativas no capitalismo.   

O mercado capitalista passou a ser liderado pelos norte-americanos, 

superando a hegemonia européia e o capitalismo competitivo resultou num modelo de 

capitalismo monopolista.   

Em sentido adverso, a partir de 1917, veio a lume a tentativa de implantação 

do socialismo, sistema que se contrapunha ao ideário liberal capitalista, denunciando a 

exploração do homem pelo homem, detentor do capital e dos meios de produção.   

Nesse processo de confronto ideológico, as grandes nações capitalistas 

passaram a veicular ideias que definiam o bloco socialista como inimigo comum, ampliado 

a partir da segunda guerra mundial, com a instauração de regimes comunistas nos países do 

leste europeu e com a revolução chinesa.   

À época, grande parte dos recursos potencialmente disponíveis para o 

mercado produtivo foi investida na indústria bélica.  Em paralelo, à proporção que o 

paradigma reformista do capitalismo organizado chegou ao colapso, entrou em cena o 

capitalismo desorganizado21.   

O modelo fordista entrou em crise a partir dos anos setenta do Século XX, 

com a tomada de consciencia sobre os agravos causados à sociedade e de que muitas das 

promessas da modernidade, jamais seriam cumpridas.  As transformações na infraestrutura 

social acarretaram, por sua vez, a ruptura dos valores tradicionais dos diferentes grupos e 

classes.   

Segundo Faria, verificaram-se problemas como: "maior agressividade de 

comportamento, novos modos de reinserção sócio-política, a emergência de estruturas 

                                                             
21 SANTOS, Boaventura de Souza, op. cit. p 153.  .A designação, porém, é ambígua e traiçoeira, pois pode 
fazer crer que, no período atual, o capitalismo não é organizado, o que está longe de ser verdade. De fato, 
pode afirmar-se precisamente o contrário, eis que o capitalismo está hoje mais organizado do que nunca.  A 
expressão capitalismo desorganizado significa, em primeiro lugar, que as formas de organização típicas do 
segundo período são gradualmente desmanteladas ou reconstruídas num nível de coerência muito mais 
baixo, e, em segundo lugar, que, precisamente, por esse processo estar a decorrer, é muito mais visível a 
demolição das antigas formas organizativas do que o perfil das novas formas que irão substituí-las.  



 
 

paralelas de representação, ao lado dos mecanismos representativos tradicionais e, 

sobretudo, o aparecimento de novas demandas por segmentos sociais desfavorecidos e 

geradores de receita”.22   

Em evolução, o capitalismo do século XXI, que se adaptou paulatinamente 

às transformações sociais e políticas e logrou superar as propostas do socialismo, enfrenta 

inúmeras crises, as quais evidenciam indicadores como: elevados índices de desemprego, 

inflação, instabilidade e o aumento da concorrência entre os grandes competidores.  A esse 

respeito, é pertinente refletir sobre as seguintes observações de Boaventura de Sousa 

Santos23: 

 

 “desde a primeira vaga industrial – com a expansão das cidades comerciais e o 
aparecimento de novas cidades industriais no período do capitalismo liberal – até 
ao espetacular desenvolvimento dos mercados mundiais, com o aparecimento de 
sistemas de produção de dimensão mundial, a industrialização do Terceiro Mundo 
e a emergência de uma ideologia mundial de consumismo no atual período do 
“capitalismo desorganizado” – o pilar da regulação sofreu um desenvolvimento 
desequilibrado, orientado para o mercado.  

  

Na atualidade, em plena era da Revolução da Informática, predomina sociedade 

capitalista de consumo, ligada em rede, que fez o capitalismo, mais uma vez, se 

reinventar, agora, mais flexível24 e consideravelmente ampliado25.  

 
                                                             
22 FARIA, José Eduardo e Celso Fernandes. A Sociologia Jurídica no Brasil. Porto Alegre: Sergio Antônio 
Fabris, 1991, p. 16. 

23 SANTOS, Boaventura Sousa, op. cit.  p.57). 

24 SANTOS, op. cit, p.156.  Segundo Boaventura Sousa Santos, a tendência para uma relação salarial mais 
precária (alguns dirão mais flexível) tem sido simultaneamente, causa e efeito do declínio dos mecanismos 
corporativos (legislação social, justiça do trabalho, contratação coletiva, salários indiretos) e das 
organizações que os mobilizavam, principalmente dos sindicatos, que viram o número de filiados diminuir 
continuamente. (...) A segmentação nacional e transnacional dos mercados de trabalho, o aumento do 
desemprego e do subemprego, a difusão da ideologia cultural do consumismo, o conjunto de todos esses 
fatores contribuiu para descaracterizar as práticas de classe ou para impedir que se transformem 
eficazmente em política de classe. 

25 CAPRA, Fritjof. Op. cit. p. 148.  Conforme Fritjof Capra, o novo capitalismo é profundamente diferente 
do que se formou durante a Revolução Industrial e do que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. 
Caracteriza-se por três traços fundamentais: suas principais atividades econômicas são globais; suas 
principais fontes de produtividade e competitividade são a inovação, a geração de conhecimento e o 
processamento de informações; e ele se estrutura principalmente em torno de redes de fluxos financeiros.   



 
 

1.2 A Pós-modernidade: conceitos essenciais 

 

Sob a premissa de que o paradigma da Modernidade está ligado à evolução 

do capitalismo, cumpre definir Modernidade.  Como esclareceu Giddens 26 , “a 

modernidade refere-se a um estilo, costume de vida ou organização social que emergiram 

na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos 

mundiais em sua influência”.   

O tema é complexo e não há consenso doutrinário quanto à sua conotação; 

embora, via de regra, se admita um período de “transição paradigmática”27.  Giddens28 

apresenta uma variedade de termos sugerida para essa transição: “sociedade da 

informação”; “sociedade de consumo”; “pós-modernidade”; “sociedade pós-industrial”, 

aos quais se agregam outros, como “sociedade da inteligência” ou “da comunicação”29 , 

ou ainda, “sociedade de redes”30.   

Passando ao largo de nuances terminológicas, o fato é que houve notória  

mudança estrutural do sistema: transformações institucionais deslocam a sociedade, de 

um sistema baseado na manufatura de bens materiais, para outro, relacionado mais 

centralmente com a informação.31 

O termo Pós-modernidade32 é mais habitual no contexto dos estudos da 

filosofia34. O maior responsável por sua difusão foi Jean-François Lyotard35, considerado 

                                                             
26 GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. Tradução Raul Fiker. São Paulo: UNESP, 
1991, p.11 
27 SANTOS, Boaventura Sousa, op. cit. p.49 
28 GIDDENS, Anthony, op. cit. p. 11 
29 ROSSO, Sadi Dal. Mais trabalho: A intensificação do labor na sociedade contemporânea. São Paulo: 
Boitempo, 2008. p. 9.  
30 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. Volume 1. A Sociedade 
em Rede. Trad. de Roneide Venancio Mejer, com a colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 6 Ed. 14 
Reimpressão com novo prefácio. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p.I. 

31 GIDDENS, Anthony, op. cit. p.12 

32BAUMAN, Zygmunt. O Mal-estar da Pós-Modernidade. Tradução Mauro Gama e Cláudia Martinelli 
Gama. Rio de Janeiro. Jorge  Zahar Editor, 1998, p. 106; A esse respeito, vale igualmente consultar: 
BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro:Forense Universitária, 2005, P.174; 
; GIDDENS, Anthony op. cit, p. 12;  JAMESON,Fredric, Modernidade Singular – ensaio sobre a ontologia 
do presente.Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 2005, p. 9. 
34 HABERMAS, Jürgen. O Discurso Filosófico da Modernidade. Lisboa. Publicações Dom Quixote, 1990, 
p.309;. 
 



 
 

como o teórico da pós-modernidade 36 , cujo trabalho se baseia na linguagem e na 

comunicação como fontes de equilíbrio das relações sociais.  Ademais, sua produção 

repercutiu no pensamento de grandes pensadores, como Michel Foucault, Jürgen 

Habermas, dentre outros.  Fredric Jameson, por exemplo, sublinha que estamos “em 

plena pós-modernidade” 37 e adverte que o “único significado semântico satisfatório para 

a modernidade se encontra com a associação com o capitalismo” 38 

Contemplando a realidade contemporânea, não se pode negar que as 

estruturas da modernidade foram abaladas pela insegurança e as incertezas desse período 

transicional39, inserido no contexto da sociedade capitalista globalizada, com reflexos na 

economia, na política, nas relações sociais e, sobretudo, nas relações de trabalho.40    

Tratando do assunto, Manuel Castells, em Sociedade em Rede, destaca a 

importância de compreendermos a estrutura e a dinâmica social do século XXI, 

ressaltando que vivemos “tempos confusos”, fenômeno típico da transição entre 

diferentes  formas de sociedade, caracterizada por: 

                                                                                                                                                                                      
35  GIDDENS, OP. CIT. p. 12 afirma que: “A condição da pós-modernidade é caracterizada por uma 
evaporação da grandnarrative – o “enredo” dominante por meio do qual somos inseridos na história como 
seres tendo um passado definitivo e um futuro predizível” 

36  BITTAR. op. cit. p. 126 e 127 defende que “estudar a pós-modernidade é, para Lyotard, 
fundamentalmente, desapegar-se das influências, e fontes de inspiração medievais ou modernas, dedicando-
se à compreensão das práticas de linguagem, por meio das quais interagem atores linguísticos, uma vez que 
isto redunda em capacidade para produzir compreensão e entendimentos sociais.  

37 JAMESON, Fredric.op. cit.  p.9 
38 JAMESON, Fredric. op. cit. p.22 
39  BITTAR, op. cit. p. 131 afirma que “Assim, tornam-se assuntos démodé os grandes temas da 
modernidade: universalidade da lei; abstração das normas; consenso e vontade geral; universalidade dos 
direitos humanos; ordenamento jurídico como sistema fechado e completo; sociedade como organismo; 
essencialidade do caráter gregário do homem; soberania como um ponto inquestionável e incontrastável da 
constituição do Estado moderno; formas capitalistas de produção e competição fordista do espaço 
produtivo serial; entre outras questões. Em lugar do universalismo, o fragmentário; em lugar do 
centralismo, o periférico; em lugar do consenso omnium, os regionalismos; em lugar da igualdade, a 
identidade.”  
40 BITTAR, op. cit. p. 149.  Há notórias transformações nas relações de emprego: A aposta no investimento 
de indústria (perfil de mão-de-obra obreira, de baixa qualificação, mal remunerada, sem distinções muito 
grandes de hierarquia, baixo nível de interação e/ou participação nas políticas empresariais na relação 
empregador/empregado, excessivamente onerada em horas de trabalho, condições precárias de execução 
das atividades, prevalência de atividades físicas sobre as intelectuais) e sua substituição pelo investimento 
de serviços (perfil de mão-de-obra executiva, de alto custo empresarial, bem qualificada, com gradativas 
distinções de papel empresarial, maior nível de interação e/ou participação nas políticas empresariais na 
relação empregador/empregado, com redução de horas de trabalho dedicadas ao local de trabalho, 
condições informatizadas e mecanizadas de execução das atividades, prevalência de atividades intelectuais 
sobre físicas), o que provoca a alteração das relações sociais, da fisiologia das relações de trabalho, bem 
como permite maior mobilidade na estruturação das culturas laborais (teletrabalho, trabalho à distância, 
horários de trabalho flexíveis, empresários internacionais etc)  



 
 

A crise financeira global; as mudanças drásticas nos mercados de negócio e de 
mão-de –obra; o crescimento irrefreável da economia criminosa global; a 
exclusão social e cultural de grandes segmentos da população do planeta das 
redes globais que acumulam conhecimento, riqueza e poder; a reação dos 
descontentes sob a forma do fundamentalismo religioso; o recrudescimento de 
divisões nacionais, étnicas e territoriais, prenunciando a negação do outro e, 
portanto, o recurso à violência em ampla escala como forma de protesto e 
dominação; a crise ambiental simbolizada pela mudança climática; a crescente 
incapacidade das instituições políticas baseadas no Estado-nação em lidar com 
os problemas globais e as demandas locais: tudo isso são expressões diversas 
de um processo de mudança multidimensional e estrutural, que se dá no meio 
de agonia e incerteza. Estes são, de fato, tempos conturbados”.41 

 

Fritjof Capra, com apoio em Manuel Castells, sublinhou que, assim como 

a Revolução Industrial deu origem à sociedade industrial, a Revolução da Informática 

está na raiz da sociedade da informação. 42  Castells, de fato, denomina esse novo modelo 

social de sociedade em rede, “por ser constituída por redes em todas as dimensões 

fundamentais da organização e da prática social”, que se constituiu como “um sistema 

global, prenunciando a nova forma de globalização característica do nosso tempo”.  Uma 

estrutura que ultrapassa as barreiras dos Estados-nação, criando um cenário de inclusão 

de uns e exclusão de outros batizado pelo autor de geografia de desigualdades.43 

 O modelo industrialista de vida (fordismo-keynesianismo)44 foi superado 

pelos anseios de uma sociedade capitalista globalizada, intensamente explorada e repleta 

de insatisfações e descrença, diante das promessas frustradas e de problemas não 

solucionados.45    

                                                             
41 CASTELLS, Manuel.. A era da Informação:Economia, Sociedade e Cultura. Volume I: A Sociedade em 
Rede. 6ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. p. I  
42CAPRA, op. cit. p. 143 
43 CASTELLS, Manuel. op. cit. p. II 
44CAPRA, op. cit. p. 147. Os economistas keynesianos concentraram-se na economia interna de cada país, 
desconsiderando os tratados econômicos internacionais e a rede comercial global que se tornava cada vez 
maior; esqueceram-se do imenso poder das empresas multinacionais, que se tornaram os elementos 
principais da cena econômica mundial; e por último, mas não menos importante, ignoraram os custos 
sociais e ambientais das atividades econômicas, como ainda estão acostumados a fazer a maioria dos 
economistas.  
45BITTAR. op. cit. p. 174. Assim é que a pós-modernidade nasce ambientada num contexto em que a 
sociedade se prepara para superar os arquétipos advindos do modelo industrialista de vida (fordismo-
Keynesianismo). Concorrência, horas de trabalho, centros urbanos, massificação e consumismo, relações de 
exploração humana, problemas sociais, falta de orçamento público, crise de representatividade, falta de 
consciência política, flagelos sociais, militarização crescente dos pólos de riqueza mundial, ineficácia da 
legislação, carência de fiscalização...são fatores talvez não previstos, ou não calculados, que começaram a 
assinalar a desordem e o caos no final do século.  



 
 

Na perspectiva analítica de Castells46, houve significativas transformações 

na prática de trabalho e emprego, sob influencia das tecnologias de informação e 

comunicação.  Por exemplo, verifica-se pressão para que se ampliem as habilidades e o 

nível educacional, em contraponto à redução drástica das oportunidades de emprego, 

sobretudo na indústria, “devido à automação ou ao deslocamento da produção para países 

recém-industrializados”, aumento das atividades de serviço, maior número de 

trabalhadores autônomos.  Nesse processo, é evidente a mudança na estrutura 

ocupacional, eis que “os processos e formas dessa transformação foram o resultado da 

interação entre mudança tecnológica, ambiente institucional e evolução das relações entre 

capital e trabalho em cada contexto social específico”.  

Em consenso os estudiosos do tema afirmam que as relações de trabalho 

inseridas nas sociedades pós-industriais estão pautadas pelo dinamismo do consumo e a 

velocidade da informação.  Nesse contexto, ao identificar a popularização do “aumento 

das atividades de serviço” pelas correntes pós-industrialistas, Castells 47 , toma como 

ponto de apoio a definição de serviços proposta por Singelmann, há mais de vinte anos, 

para distinguir as várias atividades do setor, explicando que: 

 

Ao adotar as categorias de atividades do setor de serviço elaboradas por 
Singelmann, segui uma visão estruturalista de emprego, dividindo-a de acordo 
com o local da atividade na cadeia de conexões que se inicia no processo 
produtivo. Portanto, serviços de distribuição referem-se tanto às atividades de 
comunicações quanto às de transporte, bem como às redes de distribuição 
comercial (atacado e varejo). Serviços relacionados à produção referem-se 
mais diretamente àqueles serviços que parecem ser insumos cruciais na 
economia, embora também incluam serviços empresariais auxiliares que 
podem não ter necessidade de alta qualificação. Serviços sociais cobrem todo 
um campo de atividades públicas, bem como empregos relativos ao consumo 
coletivo. Serviços pessoais são aqueles relacionados ao consumo individual, de 
entretenimento a bares, restaurantes e similares. Embora sejam amplas, essas 
diferenciações permitem que pensemos de forma diferenciada sobre a evolução 
do mercado de trabalho nos países, pelo menos com mais profundidade 
analítica que as habituais estatísticas”.48  

 

                                                             
46 CASTELLS, Manuel. op. cit. p. IX 
47 CASTELLS, Manuel. op. cit. p.271. O conceito de “serviços” muitas vezes é considerado ambíguo, na 
melhor das hipóteses , ou errôneo, na pior. Em estatística de emprego esse conceito tem sido usado como 
um conceito residual que abarca tudo o que não é agricultura, mineração, construção, empresa de serviço 
público ou indústria. Assim, a categoria de serviços inclui atividades de todas as espécies, historicamente 
originárias de várias estruturas sociais e sistemas produtivos.  
48 CASTELLS, Manuel.op. cit. p.271 



 
 

Como ressaltado na era da sociedade de consumo 49 , de sociedade de 

serviços, de força de trabalho global, as novas tecnologias da informação produzem 

impacto direto no mercado de trabalho e no processo produtivo.  Trata-se de mudança 

estrutural, em que se intensificam esforços para incutir nos agentes sociais a adoção 

“espontânea” da ideologia consumista.  Alguns autores50  identificam um período de 

profunda instabilidade e destacam a Pós-Industrialidade, que se caracteriza, entre outros 

aspectos, pelo distanciamento de um consenso quanto às suas regras.   

A valorização do sujeito, pilar da modernidade, apoiada na subjetividade 

pensante de Descartes, no contratualismo de Hobbes e Rousseau e a moderna noção de 

sujeito de direito encontra-se estruturalmente abalada e revela crise da modernidade, 

segundo análise de Baldez51.  Com base nesses alicerces, cumpre admitir que “só a partir 

da modernidade, é possível transgredir a modernidade” e, independentemente da 

nomenclatura atribuída ao fenômeno, vive-se mudança estrutural de paradigmas.52   

 

1.3  A Globalização e seus reflexos nas relações de trabalho 

subordinadas  

  

O cenário de mudanças paradigmáticas, sobretudo a partir do final do 

século XX, com reflexos econômicos, sociais, políticos, culturais, tecnológicos, que 

culminou com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), foi designado 

como globalização.53  Embora não haja consenso acerca do significado preciso do termo, 

                                                             
49 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências humanas. Tradução Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1999.  p. 88 
50BITTAR, op. cit. p. 175. Assim, passa-se a identificar ao lado da pós-modernidade um outro movimento, 
a que se tem chamado de pós-industrialidade, surgindo como forma de motivar/desmotivar e 
desafiar/aprovar as mentes quanto aos destinos possíveis da humanidade.(“...esta expressão empregada pelo 
sociólogo italiano Domenico Demais, como forma de caracterizar uma sociedade marcada pelos seguintes 
fatores: sociedade da informação, do teletrabalho, da desindustrialização das formas de produção, da 
diversificação dos espaços de trabalho, da intelectualização progressiva das atividades profissionais.  

51 BALDEZ, Miguel Lanzellotti, op. cit. p.14-19 
52SANTOS, Boaventura, op. cit. p.58.  Hoje a intervenção tecnológica pode prolongar as consequências, no 
tempo e no espaço, muito para além da dimensão do próprio ato através de nexos de causalidade cada vez 
mais complexos e opacos. 

53 CAPRA, op. cit. p. 141 



 
 

é certo que sua conotação resultou da expansão da ideologia do liberalismo e da 

consequente necessidade de abertura de mercados entre os países.   

Sem sombra de dúvidas, a globalização “está na ordem do dia; uma 

palavra da moda, um lema, uma encantação mágica, uma senha capaz de abrir portas de 

todos os mistérios presentes e futuros” e que, “boa ou nefasta, reflete um processo 

irreversível e que a todos afeta”. 54  Trata-se de fenômeno tipicamente capitalista, fruto de 

diversos fatores sociais, como as colonizações, a Revolução Industrial, as Guerras 

Mundiais, o avanço do Liberalismo e da ciência e tecnologia, enfim, ligado intimamente 

aos momentos e fenômenos sociais que se sucedem no seio social.  

Nas palavras de Anthony Giddens, a globalização propicia “a 

intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes, de 

tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorridos a muitas 

milhas de distância e vice-versa. Este é um processo dialético”55, em que a globalização 

aparece como uma das conseqüências fundamentais da modernidade, pois “os 

movimentos “além” da modernidade ocorreram num sistema global, caracterizado por 

grandes desigualdades de riqueza e de poder e não podem deixar de ser por eles afetados” 
56 , derrubando fronteiras, aliadas à tecnologia da informação e à sociedade em rede, 

atingindo locais antes inatingíveis.  Com isso, constata-se declínio gradual da hegemonia 

global européia ou ocidental, sob o comando da globalização e de crise da modernidade. 

Na mesma linha de pensamento, José Eduardo Faria 57  adverte que a 

globalização, conceito aberto e multiforme, denota a sobreposição do mundial sobre o 

nacional, asseverando tratar-se de ”um conceito relacionado às idéias de “compressão” de 

tempo e espaço, de comunicação em tempo real, on line, de dissolução de fronteiras 

geográficas, de multilateralismo político-administrativo e de policentrismo decisório”. 

Bauman58, compartilhando as idéias de Jowitt, conclui que a globalização 

é a “nova desordem mundial”, com outra designação.  O fato é que, a globalização não 

                                                             
54 BAUMAN. Globalização: As consequências humanas. ,. p.7 
55 GIDDENS, op. cit. p. 76 
56 GIDDENS, op. cit. p. 190 
57 FARIA, José Eduardo. Sociologia Juridica. Direito e Conjuntura.2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 3 

58 BAUMAN.Globalização: As consequências humanas,p. 65. “Ao longo de toda a era moderna nos 
acostumamos com a idéia de que a ordem é equivalente a “estar no controle”. É dessa  suposição – quer 
bem fundada ou meramente ilusória – de “estar no controle” que mais sentimos falta.   



 
 

decorreu de mero acaso, tratando-se de processo elaborado intencionalmente pelos 

grandes países capitalistas que compõem o denominado G759, que alcançou proporções 

imprevisíveis e incontroláveis.  A sociedade globalizada revela “uma quantidade cada vez 

maior de pessoas que vivem em circunstâncias nas quais instituições desencaixadas, 

ligando práticas locais a relações sociais globalizadas, organizam os aspectos principais 

da vida cotidiana”.60 

Retomando análise de Faria 61 , entende-se que a globalização foi 

responsável por uma “reestruturação do capitalismo”, provocando uma série de 

conseqüências à sociedade, com reflexos no Direito.  O pensador em tela ressalta cinco 

conseqüências da globalização para o Direito, a saber: 

1) a velocidade e a intensidade do desenvolvimento científico, o poder político-
normativo propiciado pelas expertises e habilidades práticas decorrentes da expansão 
da tecnologia e a comoditização de conhecimentos especializados cada vez mais 
voltados a resultados de curto prazo e dividendos imediatos; 

2) a redução da margem de autonomia dos governos nacionais na formulação, 
implementação e execução de políticas macroeconômicas de um modo geral, e nas 
políticas monetária e cambial, de modo específico; 

3) a crescente diferenciação da economia em sistemas e subsistemas cada vez mais 
especializados – um processo que se torna particularmente visível no âmbito do 
sistema financeiro a partir a partir do momento da distância entre a riqueza abstrata 
dos mercados de capitais e a riqueza concreta dos setores produtivos da economia 
real; 

4) o fenômeno da “relocalização industrial” propiciado pelo advento de técnicas 
mais informatizadas e flexíveis de produção, também conhecidas como técnicas pós-
fordistas,e a tendência de crescimento do tamanho das empresas transnacionais 
relativamente ao peso econômico e político dos países; 

5) o empaledecimento da idéia de Estado-nação, em decorrência de uma crescente e 
complexa trama de relações motivadas por interesses distintos entre organismos 
multilaterais, conglomerados mundiais, centros de expertise e organizações não-
governamentais (ONGs)”. 

Como se mencionou, em paralelo ao que ocorre na sociedade, a 

globalização gera crise no próprio Direito,  mais precisamente, no Direito do Trabalho, 

pois as transformações sociais têm reflexos diretos nas relações de trabalho.  Trata-se de 

um mercado extremamente competitivo, no qual, para sobreviver, exige-se o melhor 

resultado, com menores custos, no cenário de um capitalismo selvagem, que deixa à 

margem os direitos sociais conquistados, em benefício da “sobrevivência” empresarial.  
                                                             
59 CAPRA,  op. cit. p. 150. Países do G7: EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá.  
60GIDDENS, P. 91 
61 FARIA, José Eduardo. op.cit. p. 11 
 



 
 

Diante desse cruel panorama, o desafio repousa em encontrar um equilíbrio, se é que ele 

existe e pode ser alcançado...  

No processo de transformação das relações de trabalho e da economia, é 

pertinente a reflexão sobre a possibilidade de realização da democracia e das garantias 

dos direitos fundamentais.  O Estado do Bem-Estar Social, o Welfare State, entrou em 

crise, perdendo espaço as teses que propugnavam por um Estado-Providência, 

protecionista e garantidor dos direitos do hipossuficiente.   

Há quem defenda que, não obstante as mazelas, a globalização constitui 

“mal necessário” e caminho sem volta.  Por outro lado, críticos ferrenhos do sistema 

lideram movimento de antiglobalização, opondo-se ao ideário liberal da sociedade 

globalizada e apontam como alternativa a adoção do socialismo, do comunismo e ou o 

anarquismo.    

A questão é complexa e, sem olvidar a preocupação com o meio ambiente 

e com o futuro da humanidade, o foco do presente estudo se volta para a garantia dos 

direitos trabalhador, no cenário da globalização.   

Os pressupostos são de que a contemporaneidade é marcada por 

significativos avanços na eletrônica, na tecnologia, nas ciências, entre outros, ao mesmo 

tempo em que se construiu um conjunto extenso de discursos que fortalecem a 

capacidade de expansão das novas formas de poder, sem que haja resposta aos anseios 

sociais.   

No Brasil, muito embora os direitos trabalhistas sejam irrenunciáveis por 

seus titulares, que são os empregados, inseridos em uma estrutura protetiva e rígida, a 

ordem constitucional foi obrigada a adaptar-se às novas exigências sociais e prever 

hipóteses de flexibilização.  Através da pactuação de acordos e convenções coletivas de 

trabalho, instrumentos de negociação coletiva nos quais a participação dos sindicatos da 

categoria profissional é obrigatória, na forma do artigo 8º, VI, XIII e XIV, da Carta 

Magna, direitos trabalhistas, como o salário e a jornada, podem ser, temporária e 

excepcionalmente flexibilizados, tendo como cerne a manutenção dos empregos em 

momentos de extrema crise no setor da economia e a própria saúde do mercado de 

trabalho.  



 
 

Há, todavia, quem defenda que a flexibilização não se demonstra 

suficiente e sustenta, no Brasil, a necessidade da desregulamentação, como ocorreu em 

outros países da América e Europa.  Desregulamentar seria despir-se das legislações 

trabalhistas infraconstitucionais conquistadas até agora, mantendo apenas os direitos 

sociais assegurados na Constituição como espinha dorsal e, delegando às partes, através 

de acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho, a instrumentalização dos seus 

direitos sociais.  É difícil asseverar quem está com a razão, pois são meios diversos de 

tentar driblar a crise e assegurar os empregos e o tão sonhado equilíbrio das relações 

sociais de trabalho.   

Não se pode ignorar que se trata de relação extremamente desigual na qual 

o empregado é o hipossuficiente.  Diante disso, é mister alertar para o risco de retrocesso, 

ao contrário do avanço e solução almejados.  Há o grande risco de que a parte mais forte 

da relação empregatícia, espelhada na figura do patrão capitalista e inserido em um 

mercado altamente competitivo, faça valer, de vez, a sua força em detrimento à 

observância dos direitos sociais dos trabalhadores, já conquistados, o que vem 

acontecendo, com alicerce no discurso da sociedade capitalista de consumo. 

 

1.4  O trabalhador na sociedade pós-moderna de consumo: do 

trabalho material ao imaterial   

 

Marx62, em O capital, toma como foco de reflexão o trabalho, definido 

como o metabolismo do homem com a natureza; ou “o material da natureza adaptado por 

uma mudança de forma às necessidades do homem”, inserido em um processo biológico 

circular, sustentado pelo consumo, não raro entendido como consumo produtivo.  

A concepção marxista é consubstanciada na capacidade de trabalho ou 

força de trabalho, definido como “(...) conjunto das faculdades físicas e mentais 

existentes no corpo e na personalidade viva de um ser humano as quais ele põe em ação 

toda vez que produz”.63  Nesse contexto, a forma de valorar a força trabalho, como 

qualquer outra mercadoria, decorre da avaliação do tempo do trabalho necessário à sua 

                                                             
62 MARX, Karl. O Capital,Crítica da Economia Política. Livro I, Volume 1. O processo de produção do 
capital.  Trad. Reginaldo Sant’Anna- 24ª edição – Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 2006, p. 211 
63 MARX, Karl. op cit., p.197. 



 
 

produção, recebendo o trabalhador pelo trabalho apenas após a sua conclusão. Em outras 

palavras, “há um intervalo entre a alienação da força e sua exteriorização real, isto é, seu 

emprego como valor-de-uso”.64   O processo de consumo da força de trabalho é, ao 

mesmo tempo, o processo de produção de mercadorias e de valor excedente (mais-valia).  

O trabalho pertence ao empregador capitalista e “a taxa de mais-valia, por isso, a 

expressão precisa do grau de exploração da força de trabalho pelo capital ou do 

trabalhador pelo capitalista”65   

Nesse sentido, conforme a interpretação marxista, o tempo do trabalhador 

é aquele no qual o capitalista consome a força de trabalho que adquiriu. A força de 

trabalho é comprada e vendida diariamente por seu valor de uso, que pertence ao 

empregador capitalista durante a jornada de trabalho. 

Na visão de Hannah Arendt 66 , a partir de então, houve quebra de 

paradigmas, eis que o trabalho passou a ser a fonte de toda a produtividade e a expressão 

da própria atividade humana, vez que houve “súbita ascensão do trabalho, da mais baixa 

e desprezível posição à mais alta categoria, como a mais estimadas de todas as atividades 

humanas”.  

Nesse contexto, o controle do tempo,  ao longo dos séculos, revela-se 

como expressão do poder: inicialmente, dos reis soberanos e sacerdotes sobre seus 

súditos e, com a era industrial, a jornada de trabalho passou a interferir no próprio tempo 

da vida, pois a estrutura da produção foi organizada e vivenciada nas fábricas tayloristas.  

Trata-se da era do domínio da sociedade pelo tempo, do domínio do capitalista sobre o 

tempo trabalhado.67 

Na condição de pessoa humana, o indivíduo passou a ser o protagonista 

desse ciclo, pois, enquanto trabalhador, reproduz a própria vida, ao produzir seus meios 

de subsistência, um animal laborans, sendo este, segundo Marx, o traço diferenciador do 

homem para com os demais animais.  

Arendt68, na conferência “O conceito do homem como trabalhador”, em 

1953, em poucas linhas, definiu quem é esse homem trabalhador da era moderna, um 
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65 MARX, Karl. op cit., p. 254 
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Box 72, 1953, p.2 in A Condição Humana, p. 125 
67 CASTELLS, Manuel, op. cit. p. XXV 
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animal laborans, que se manifesta na “transformação da obra em trabalho e dos objetos 

de uso em objetos de consumo”.  Ela acrescenta que “cada indivíduo, na medida em que 

trabalha e consome, é sempre um animal laborans”69; ou seja, eterno prisioneiro da 

engrenagem consumista, da eterna sujeição à necessidade do trabalho. Adverte, ainda, 

que um dos graves problemas da era moderna reside no atuar desse animal laborans, ao 

considerar “todos os objetos de uso como bens de consumo” 70 , descartáveis, não 

duráveis, alimentando o ciclo de consumo pois, 

 

“temos que consumir, devorar, por assim dizer, nossas casas, nossa mobília, 
nossos carros, como se estes fossem as “coisas boas” da natureza que se 
deteriorariam inaproveitadas se não fossem arrastadas rapidamente para o ciclo 
interminável do metabolismo do homem com a natureza. É como se 
houvéssemos rompido à força as fronteiras distintivas que protegiam o mundo, 
o artifício humano, da natureza, tanto o processo biológico que prossegue 
dentro dele, quanto os processos naturais cíclicos que o rodeiam, entregando-
lhes e abandonando-lhes a sempre ameaçada estabilidade de um mundo 
humano.[Com isso,] os ideais do homo faber, fabricante do mundo, que são a 
permanência, a estabilidade e a durabilidade, foram sacrificados à abundância, 
o ideal do animal laborans”.  

 

Destarte, são notórias e irrefutáveis as mudanças na sociedade pós-

moderna, eis que a noção de tempo continua como forma de controle e dominação, 

embora não se apresente mais sob a roupagem do viés marxista, anteriormente delineado.  

Como aduz Castells71, “o tempo do relógio da era industrial está sendo gradualmente 

substituído”, por um “tempo atemporal: o tipo de tempo que acontece quando, há uma 

perturbação sistêmica na ordem seqüencial das práticas sociais desempenhadas no âmbito 

de um determinado contexto, como a sociedade em rede”.  

Trata-se, pois de mudança que impõe a idéia de dedicação total e 

exclusiva, que gerou “o desenvolvimento da noção de tempo flexível e o fim da 

separação entre jornada de trabalho, tempo pessoal e tempo familiar, como na penetração 

de todo o tempo/espaço por dispositivos de comunicação sem fio(...)”.  Na verdade, é 
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uma tendência de aceleração do tempo ou até aniquilação do tempo a fim de que se dê 

conta de tudo o que tem para fazer. 72 

A sociedade pós-moderna de consumo73, como toda a sociedade moderna, 

“é estratificada e envolve, sobretudo, o esquecimento; não o aprendizado”.  Bauman, 

analisando as conseqüências da sociedade de consumo nas relações de trabalho 

subordinadas, identifica que “os trabalhadores devem desaprender a dedicação ao 

trabalho duramente adquirida e o apego emocional duramente conquistado ao local de 

trabalho, assim como o envolvimento pessoal no conforto desse ambiente”.74   Nessa 

vertente de análise, na atualidade, a pressão é no sentido de romper os hábitos do trabalho 

regular, permanente, cronometrado, fixo, em prol do “trabalho flexível”.75 Trata-se de 

modelo diametralmente oposto ao vigente nas sociedades industriais; os hábitos e valores 

mudaram, “ por imposição das forças que regem essa estrutura, pautada em parâmetros 

“opostos àqueles que a ética do trabalho professava e que eram promovidos pelas 

instituições panópticas encarregadas de implementar essa ética”.76  A estratégia é fazer 

com que os trabalhadores esqueçam, não aprendam, o que quer que lhes pretendia ensinar 

a ética do trabalho nos dias dourados da indústria moderna.   

Por sua vez, Capra77, na mesma linha de crítica, ressalta que, segundo a 

perspectiva do neoliberalismo, ocorreu o impacto social da globalização.  Nesse 

entendimento, apoia-se em Manuel Castells, ao concluir que a “economia em rede” 

transformou profundamente as relações sociais entre o capital e o trabalho.  A concepção 

neoliberal produziu na prática o declínio da soberania, autoridade e legitimidade dos 

Estados nacionais, em decorrência da ascensão da sociedade em rede, que gerou profunda 

                                                             
72 CASTELLS, Manuel, op. cit. p. XXVII Como as organizações continuam a se basear no relógio, ma as 
pessoas estão flexibilizando cada vez mais seu tempo e se deslocando entre diferentes regimes temporais, a 
realização simultânea de múltiplas tarefas por meio da aceleração proporcionada pela tecnologia resume a 
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73 BAUMAN, op. cit. p 90 e 91A sociedade de consumo se caracteriza não tanto pela avidez de adquirir, de 
possuir, pelo acúmulo de riqueza no seu sentido material, palpável, mas a excitação de uma sensação nova, 
ainda não experimentada – este é o jogo do consumidor. Os consumidores são primeiro e acima de tudo 
acumuladores de sensações; são colecionadores de coisas apenas num sentido secundário e derivativo.   
74 BAUMAN. Op. cit., p 120. 
75 BAUMAN, op. cit. p. 120.  É a revogação de leis “favoráveis demais” à proteção do emprego e do 
salário, a eliminação de todas as “distorções” que se colocam no caminho da autêntica competição e a 
quebra da resistência da mão de obra a desistir de seus “privilégios” adquiridos – isto é, de tudo que se 
relacione à estabilidade do emprego e à proteção do trabalho e sua remuneração. 
76 BAUMAN, op. cit. p 120.  

77 CAPRA, op. cit. p. 153. 



 
 

transformação das relações de poder 78 .  Nesse sentido, a ênfase deixa de ser, por 

exemplo, “nas relações empresariais, um processo controlador e linear e passa, na 

sociedade em rede, a se portar de modo difuso, não-linear, imprevisível”.  Os tempos, de 

fato, mudaram e a era das sociedades pré-industriais, baseadas na produção e no trabalho 

material, ainda dependentes da natureza, foi substituída por uma sociedade de serviços, 

de produção imaterial, baseada na informação, na comunicação, na divisão social do 

trabalho.  Tais transformações permitem constatar a diferença entre a realidade atual e a 

era da Revolução Industrial e das sociedades pré-industriais.79  

Como se sabe, a revolução tecnológica propiciou a utilização da 

informática, da comunicação, o aumento da automação, até mesmo em atividades 

primárias, atingindo diretamente os trabalhadores e dando ênfase ao trabalho imaterial.80  

As ditas “atividades de serviço” 81  cresceram vertiginosamente como empregadores, 

serviços ligados à cultura, saúde, educação, serviços sociais, de comunicação, bancários, 

de telefonia, entre outros que surgiram com a revolução da informática.  Trata-se da era 

do trabalho imaterial e, juntamente com ela, a quebra do paradigma da materialidade da 

indústria para a imaterialidade dos serviços.  

Neste cenário, conferiu-se relevo a práticas nefastas ao empregado, tais 

como a intensificação do trabalho por produção, imposição de metas abusivas e 

inalcançáveis, exigência de grau de dedicação quase que exclusivo à empresa, sem 

ignorar o aumento considerável de doenças decorrentes do trabalho, como síndromes do 

pânico, stress, entre tantas outras, que passaram a ser uma constante, demonstrando que, 

o que realmente importa na sociedade de consumo e em rede são os resultados, em 

detrimento da saúde, integridade e dignidade do trabalhador.  

Ocorreu, assim, a transição da produção industrial para as atividades de 

serviço e, como consequência, o desgaste físico, intelectual e emocional dos 

trabalhadores diretamente envolvidos.  E, sem querer ser pessimista, a realidade atual 

permite prever que o capitalismo globalizado fará com que, em futuro não muito distante, 

                                                             
78 CAPRA. op. cit. p.  163  
79 ROSSO, Sadi Del.op. cit.  p. 30 

80  ROSSO, Sadi Del. op. cit. p. 31. Assim como a Revolução Industrial repercutiu sobre a classe 
trabalhadora dando origem à classe operária industrial, a Revolução Informacional gera a classe dos 
trabalhadores imateriais intensificados.  

81 ROSSO, Sadi Del. Op. cit.. p. 33. 



 
 

o setor industrial esteja tão reduzido em sua capacidade de empregar mão de obra, quanto 

hoje o setor primário.82   

Neste contexto, Sadi Del Rosso 83  operou com a noção de mais-valia, 

emprestada de Marx 84 , visando a esclarecer esse momento transicional do trabalho 

material para o imaterial e defendeu que o conceito de mais-valia relativa se encaixa 

melhor à idéia de imaterialidade do trabalho. Um grande desafio a enfrentar a partir dessa 

nova realidade está na valoração deste trabalho imaterial, vez que a noção de tempo 

trabalhado desenvolvida por Marx não responde mais ao modelo de trabalho imaterial.   

Nessa linha de raciocínio, cumpre trazer à baila exemplo formulado por 

Sadi Del Rosso:  “um pesquisador faz uma descoberta e o valor dessa descoberta pode ser 

infinito ou nenhum”85, variando conforme seu potencial de mercantilização.  Essa é, em 

síntese, a estrutura da economia das sociedades pós-modernas globalizadas e de consumo, 

ligadas em rede que, por óbvio, apresentam reflexos nas relações de trabalho.   

As estruturas de poder nas relações de trabalho subordinadas 

transmudaram-se, revelando a atuação de um modelo de trabalhador diverso daquele 

típico das sociedades industriais, mas não menos explorado.  O atual modelo de 

trabalhador permite, na verdade, exploração crescente e velada do trabalho, eis que a 

sociedade da informação e os avanços tecnológicos abrem espaço à subordinação aliada à 

tecnologia, por meios telemáticos e informatizados86 de comando e controle da prestação 

dos serviços, como a internet, os tablets, telefones e outros aparatos tecnológicos 

existentes no mundo atual e outros tantos, prestes a ser criados e utilizados.   
                                                             
82 ROSSO, Sadi Del. op. cit. p. 33 p 37  
83 ROSSO, Sadi Del. op. cit. p. 33 
84 MARX, Karl. O Capital. Volume I – Parte Quarta- Capítulo X,p.366.  Marx assim dispõe: “Chamo de 
mais-valia absoluta a produzida pelo prolongamento do dia de trabalho, e de mais-valia relativa a 
decorrente da contratação do tempo de trabalho necessário e da correspondente alteração na relação 
quantitativa entre ambas as partes componentes da jornada de trabalho.   

85 ROSSO, op. cit. p 34  Infinito se a descoberta pode ser comodificada, mercantilizada, transformada em 
mercadoria. O trabalho do pesquisador não é representado pelo tempo médio socialmente necessário. A 
faísca cerebral e a fogueira mental que conduziram à descoberta são de natureza distinta do tempo médio e 
isto lhe confere um potencial infinito de valor. Nenhum, caso se trate de pesquisa básica ou de pesquisa 
cujos resultados práticos não podem ser imediatamente transformados em mercadoria.   

86  Art. 6˚ da Consolidação das Leis do Trabalho. Não se distingue entre o trabalho realizado no 
estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde 
que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e 
informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos 
meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.  
 



 
 

Na visão de Rui Assis, essa é mudança estrutural, baseada em uma 

subordinação que não desapareceu, pois “as novas tecnologias e as alterações produtivas 

induziram profunda variação naquilo que eram as manifestações características da 

subordinação, transformando, do mesmo passo, o modus operandi dos poderes do 

empregador, existindo sempre, no entanto, o poder autoritário do empresário”.87   

Eis porque, na atualidade, a subordinação não deve ser analisada somente 

por suas manifestações externas, mas conforme a natureza da atividade e o tipo de 

trabalhador envolvido.  Na verdade, essas mudanças fazem com que a subordinação se  

apresente com novas roupagens88.  Neste contexto, Rui Assis89 acrescenta que: 

“A subordinação, deste modo, abrange toda a repercussão que a organização possui, 
tomada no seu conjunto, sobre o desenvolvimento da relação laboral e sobre a posição 
jurídica que o trabalhador nela assume, não se reconduzindo apenas, desta forma, a 
uma posição subalterna, ou pelo menos passiva, relativamente às faculdades 
empresariais”.  

Na contemporaneidade, verifica-se um controle e um modo de 

subordinação que não mais exige a presença física do empregado em estabelecimento 

fechado; ele se caracteriza pela presença de um elemento caracterizador incisivo da 

subordinação.  Emergiram, portanto, “novos rostos da subordinação”90, de uma nova 

espécie de trabalhador; subordinado, não através do modelo vertical clássico de 

subordinação, mas por uma estrutura de poder globalizada, tecnológica e com alto poder 

de dominação e destruição. 

                                                             

87 ASSIS, Rui. O Poder de direção do empregador: configuração geral e problemas actuais. Coimbra 
Editora: Coimbra, 2005, p.45. 

88 ASSIS, Rui. Op. cit., p.175.  De fato, e como bem assinala Ojeda Avilés, o já referido quadro clássico de 
“um trabalhador, uma empresa, um contrato” estilhaça-se através da emergência de realidades como são a 
deslocalização produtiva, os grupos de empresas nacionais e internacionais, a externalização e o 
outsourcing, o recurso sistemático a empresas de trabalho temporário, as instituições de franchising e 
outras situações dotadas de assinalável complexidade e nas quais, muitas vezes, o trabalhador nem chega a 
saber bem quem é o seu empregador. O panorama é aliás agravado, na perspectiva do trabalhador, não só 
pelas situações em que a posição de empregador se fragmenta – recebendo o trabalhador ordens de vários 
empregadores, ou até, de uma forma mais relevante, contratando com uns e trabalhando para outros – como 
mesmo por situações a que hoje alguma doutrina já chama de “empresários subordinados”. 

89 ASSIS, Rui. Op. cit. p.47 

 
90 ASSIS, Rui. Op. cit., p.176.  Idéia que é apreciada a partir da verificação do esbatimento da oposição 
entre o trabalhador tipicamente subordinado e o profissional independente, ou dito de outro modo, entre o 
trabalho subordinado e o trabalho autônomo.  



 
 

CAPÍTULO 2 

AS ESTRUTURAS DE PODER E SEUS REFLEXOS NO COTIDIANO 

DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 
2.1 O conceito de Poder   

Neste capítulo, o foco da análise recai no conceito de poder e na 

problematização de seus desdobramentos no cotidiano da interação empregado-

empregador, tomando como ponto de referencia os estudos de pensadores clássicos, cuja 

produção traz importantes lições para compreensão da hierarquia e, não raro, de abuso do 

poder.   

De início, vale sublinhar que conceituar poder é tarefa espinhosa, eis que o 

termo tende a variar, no tempo e espaço, sem esquecer o  contexto teórico adotado.  Para 

que se avalie a dimensão do desafio, basta lembrar que o termo aludido constitui objeto 

de investigação de diferentes áreas do conhecimento, tais como Sociologia, Filosofia, 

Ciencia Política, Antropologia, Psicanálise, Psicologia, História, entre outras.   

Etimologicamente, o termo poder, potestas, deriva do latim potere, cuja 

raiz, poti, significa senhor de, possuidor de, chefe de um grupo.91   

Na vertente filosófico-sociológica, pode-se identificar uma conceituação 

liberal versus republicana, sendo a última, representada por Hannah Arendt92 que, em 

contraponto à concepção liberal weberiana e, no compasso do diálogo proposto por 

Habermas93, defende que o poder é o oposto da violência.   

                                                             
91 EMERICK.  op. cit., p 90.  

92  ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. 10 ed. Rio de Janeiro. Forense 
Universitária, 2003.p 251.  Hannah Arendt defende que o poder é o oposto da violência. A violência 
acontece quando se dá a perda de autoridade e de poder. Deste modo, a geração do poder se revela como 
consequência da ação conjunta dos homens, a qual propicia pelo discurso, que a singularidade da cada 
indivíduo seja revelada. Segundo Arendt, “o único fator material indispensável para a geração do poder é a 
convivência entre os homens. Estes só retêm poder quando vivem tão próximos uns aos outros que as 
potencialidades da ação estão sempre presentes”92.  
 
93  HABERMAS, Jürgen. O Discurso Filosófico da Modernidade. Lisboa. Portugal. Publicações Dom 
Quixote, 1990.   Teoria do agir Comunicativo e Teoria do Discurso. Trabalha com os sistemas, assim como 
Luhmann, mas não os chama de sistemas, mas sim, de esferas, que se relacionam e que estão ligadas ao 



 
 

Não obstante os desafios trazidos pela discussão conceitual, cumpre notar 

que a idéia mais difundida de poder está relacionada ao conceito liberal weberiano que o 

define como “a possibilidade de alguém impor a sua vontade sobre o comportamento de 

outras pessoas”94. 

Hobbes e Rousseau95, embora de formas distintas, explicam a formação do 

poder, do Estado e da sociedade por meio de um contrato celebrado entre homens. 

Segundo Hobbes, o homem é portador de uma natureza má: lobo do próprio homem; 

deriva daí a necessidade de um órgão controlador da situação primitiva de caos.  Com 

essa justificativa, teria surgido o Estado, através de um consenso geral, um contrato 

social.  

Rousseau, ao contrário de Hobbes, parte da premissa de que o homem é 

bom por natureza: le bon sauvage.  No entanto, a vida em sociedade tende a perverter o 

homem e, para preservá-lo dos males sociais, criou-se o Estado, através de um contrato 

social. Nessa linha de análise, o poder do Estado é o maior dos poderes. 

Norberto Bobbio96 classifica o poder conforme o meio empregado para sua 

manifestação, existindo, pois, o poder econômico, cujo meio é a riqueza; o poder 

ideológico, cuja moeda é o saber; e o poder político, que se vale da força como último 

recurso para sua manifestação.  Segundo definição de Bobbio, poder envolve a 

capacidade de fazer alguma coisa, sendo o homem não apenas o sujeito, mas também o 

objeto do poder na sociedade.  

German J. Bidart Campos faz referencia ao poder como fenômeno geral e 

comum a todos os âmbitos da sociedade, que se manifesta em sentido fático como a 

capacidade de por em prática o que quer fazer.  O autor em tela afirma textualmente que 
                                                                                                                                                                                      
poder. Não nega o poder da mídia. O que ele prega é um agir comunicativo, que deve se dar em outro 
patamar, uma  atuação em que haja participação do ouvinte, pois a mídia tem que ser democrática.Trabalha 
com as idéias de consciência em si (como você se sente) e consciência para si (como você se sente e se 
relaciona dentro do contexto social),p. p. 347-350    

94 WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. 5 ed. Tradução de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: LTC, 1982, 
p.211  

95 WEFFORT, Francisco C. (org) op. cit. p.51 e 187-201.  Hobbes e Rousseau, apud Giani. GIANI, L.A. 
Sociologia. Rio de Janeiro: Livros do Mundo Inteiro, 1970, p. 122;  
96 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco Aurélio 
Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. p.171  



 
 

“el poder es energia; es fuerza; es capacidad de acción, de hacer, de obligar, de dirigir, de 

conducir, de influenciar, de plegar voluntades, de suscitar adhesiones, de incluir 

conductas, de obtener obediência, de dominar, y tantas cosas más”97. Sustenta, ainda, que 

em todo poder há uma ideologia.  Nessa perspectiva de análise, o poder seria “fuerza más 

ideologia. De este modo, un conjunto integral de ideas, creencias y valoraciones (buenas 

o malas, verdaderas o falsas), se vuelve ingrediente del poder y actúa como su fuerza de 

propulsión”. 98 

Michel Foucault, Max Weber99, Pierre Bourdieu100 são pensadores muito 

referidos quando se trata de atuais concepções de poder.  Foucault 101  pesquisa a  

genealogia do poder, propondo-se a desenvolver uma concepção não-jurídica do poder.  

Segundo Foucault, o que existe são “práticas ou relações de poder”102, em constante 

                                                             
97 CAMPOS, German J. Bidart. El Poder. Buenos Aires: Ediar, 1985. p. 30.  Livre tradução: Poder é 
energia, força, capacidade de ação, de fazer, de obrigar, de dirigir, de conduzir, de influenciar, de pregar 
vontades, de suscitar adesões, de induzir condutas, de obter obediências, de dominar e tantas coisas mais.  

98 CAMPOS, German J. Bidart. op. cit.. p. 147 e 148Livre tradução: Um dos conceitos que definem o 
poder, afirma que este é força mais ideologia. Deste modo, um conjunto integrado de idéias, crenças e 
valores (bons ou maus, verdadeiros ou falsos), ingredientes do poder  e que atuam como sua foca de 
propulsão.  

99 WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. op. cit.. p.211  

100 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Trad. Fernando Tomaz. 6. ed. Rio de Janeiro:Bertrand Brasil, 
1989. p. 8 e 9 “..., num estado do campo em que se vê o poder por toda a parte, como em outros tempos não 
se queira reconhecê-lo nas situações em que ele entrava pelos olhos dentro, não é inútil lembrar que – sem 
nunca fazer dele, numa outra maneira de o dissolver, uma espécie de círculo cujo centro está em toda parte 
e em parte alguma – é necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais 
completamente ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico ´, com efeito, esse pode invisível o qual 
só pode ser exercido a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 
exercem.  

101 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. Cf.: MACHADO, Roberto. “Por 
uma Genealogia do Poder”. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder.Rio de Janeiro: 1979, p. XIV e 
XV. Foucault rejeita uma concepção do poder inspirada no poder econômico, que o considera como uma 
mercadoria. Mas, principalmente, desenvolve uma concepção não-jurídica do poder. A idéia básica é de 
mostrar que as relações de poder não se passam fundamentalmente nem ao nível do direito, nem da 
violência; nem são basicamente contratuais nem unicamente repressivas.  O que suas análises querem 
mostrar é que a dominação capitalista não conseguiria se manter se fosse exclusivamente  baseada na 
repressão. O que a consideração dos micro-poderes mostra, em todo o caso, é que o aspecto negativo do 
poder – sua força destrutiva – não é tudo e talvez não seja o mais fundamental, ou que, ao menos, é preciso 
refletir sobre seu lado positivo, isto é, produtivo, transformador.  
 
102 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. op. cit., p. XIV e XV. O poder não é algo que se detém como 
uma coisa, como uma propriedade, que se possui ou não. Não existe de um lado os que têm o poder e de 
outro aqueles que se encontram dele alijados. Rigorosamente falando, o poder não existe; existem sim 
práticas ou relações de poder. O que significa dizer que o poder é algo que se exerce, que se efetua, que 



 
 

transformação.  Refletindo sobre a genealogia do sistema, concluiu que a instauração da 

sociedade moderna supôs a consagração de novos instrumentos que permitem 

canalização do poder.  Sob esse aspecto, demonstrou que não existem sociedades livres 

de relações de poder e que os comportamentos dos indivíduos resultam dessas relações de 

poder.  A genealogia, tal como exposta por Foucault, traz à baila uma microfísica do 

poder, na qual “os poderes não estão localizados em nenhum ponto específico da 

estrutura social. Funcionam como uma rede de dispositivos a que nada ou ninguém 

escapa”103  

As idéias de Foucault, conforme análise de Deleuse104, merecem realce, a 

ponto de esse filósofo sublinhar que, Vigiar e Punir representa uma nova cartografia do 

poder, desvinculando-o do postulado clássico da propriedade.  Nessa linha de raciocínio, 

Foucault desvinculou o poder da visão de propriedade, de pertencer a uma classe 

superior, eis que o poder como estratégia, longe de ser privilégio da classe dominante, 

resulta de multiplicidade de estratégias.  O poder apresenta-se como relação de forças, ou 

melhor: “toda relação de forças aparece como uma relação de poder”.  Sob essa 

perspectiva, “a força não está nunca no singular, ela tem como característica essencial 

estar em relação com outras forças, de forma que toda força já é relação, isto é, poder: a 

força não tem objeto nem sujeito a não ser a força”.  

Conforme inferência de Deleuze105:  

                                                                                                                                                                                      
funciona. E que funciona como uma maquinaria, como uma máquina social que não está situada em um 
lugar privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura social. Não é um objeto, uma coisa, 
mas uma relação.  
 
103 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. op. cit.. , p. XV 

104 DELEUZE, Gilles. Foucault. Tradução Claudia Sant’Anna Martins; revisão da tradução Renato Ribeiro. 
São Paulo. Brasiliense, 2005. P. 33, 34 e 35. Um novo questionamento do problema do poder, voltado ao 
mesmo tempo tanto contra o marxismo quanto contra as concepções burguesas(...)Inventou uma nova 
concepção de poder. No antigo postulado da propriedade, o poder seria “propriedade” de uma classe que o 
teria conquistado. Foucault mostra que não é assim, nem disso, que procede o poder: ele é menos uma 
propriedade que uma estratégia, e seus efeitos não são atribuíveis a uma apropriação, “mas a disposições, a 
manobras, táticas, técnicas, funcionamentos”; “ ele se exerce mais do que se possui, não é o privilégio 
adquirido ou conservado da classe dominante, mas o efeito de conjunto de suas posições estratégicas”  
105 DELEUZE, Gilles. Foucault. op.cit. p. 79.  Conforme Deleuze, Foucault está mais perto de Nietzsche (e 
também de Marx), para quem a relação de forças ultrapassa singularmente a violência, e não pode ser 
definida por ela. É que a violência afeta corpos, objetos ou seres determinados, cuja forma ela destrói ou 
altera, enquanto a força não tem outro objeto além de outras forças, não tem outro ser além da relação: é 
“uma ação sobre a ação, sobre as ações eventuais, ou atuais, futuras ou presentes”, é “um conjunto de ações 
sobre ações possíveis”. Pode-se então conceber uma lista, necessariamente aberta, de variáveis exprimindo 
uma relação de forças ou de poder, constituindo ações sobre ações: induzir, desviar, tornar fácil ou difícil, 



 
 

“É por essa razão que as grandes teses de Foucault sobre o poder, como vimos 
anteriormente, desenvolvem-se em três rubricas: o poder não é necessariamente 
repressivo (já que “incita, suscita , produz”); ele se exerce antes de se possuir 
(já que só se possui sob uma forma  determinável – classe- e determinada- 
Estado); passa pelos dominados tanto quanto pelos dominantes (já que passa 
por todas as forças em relação). Um profundo nietzscheísmo.” 

 

Desse modo, optando-se pela descrita visão metodológica foucaultiana de 

poder, corroborada por Deleuze, fruto da visão liberal weberiana, da existência de 

relações de poder entrelaçadas em uma genealogia dos sistemas, é imperioso voltar à fala 

inicial do presente estudo e constatar que discorrer sobre a evolução das relações de 

trabalho e transição das relações paradigmáticas de poder, exige análise constante e 

encadeada do trinômio inseparável: homem, sociedade e poder, na qual, não há sociedade 

sem poder, nem poder sem sociedade.  

Conforme palavras textuais de Emerick106, “o fenômeno do poder, em suas 

diversas áreas e projeções, é um dos mais relevantes e recorrentes na experiência 

histórico-social do homem, pois desponta como elemento central de qualquer relação 

minimamente constante, seja entre duas ou mais pessoas, seja entre grupos sociais mais 

amplos”.   

Retornando a Foucault, merece reforço a noção de que as relações de 

trabalho fazem parte desta teia de relações de poder, que não se apresenta apenas como 

repressivo, eis que atinge as dimensões de disciplinar e normalizar107. 

 

2.2 O diagrama disciplinar e o poder empregatício 

 

                                                                                                                                                                                      
ampliar ou limitar, tornar mais ou menos provável... Essas são as categorias do poder. DELEUZE, Gilles. 
Foucault. Tradução Claudia Sant’Anna Martins; revisão da tradução Renato Ribeiro. São Paulo. 
Brasiliense, 2005. p. 78   
106 EMERICK, p. 91.E é no contexto empregatício que se manifesta uma das dimensões mais importantes 
do fenômeno do poder no mundo contemporâneo.   
 
107  Em suma, quando Foucault começou a formular explicitamente a questão do poder foi para dar 
prosseguimento à pesquisa que realizava sobre a história da penalidade. Assim constatando-se que o 
controle disciplinar não era exclusivo da prisão, encontrando-se também em outras instituições como o 
hospital, o exército, a escola, a fábrica, entre outros. Foi esse tipo de poder que Foucault chamou de 
disciplina ou poder disciplinar. FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. Cf.: 
MACHADO, Roberto. “Por uma Genealogia do Poder”. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 
op. cit.. , p. XVII 



 
 

Consoante a visão foucaultiana do poder, quando identifica uma 

cartografia sustentada na existência do exercício de relações de poder entrelaçadas sob a 

égide de uma estrutura de poder, denominada de genealogia do poder, gerando um ciclo 

de controle e dominação, pode-se afirmar que a sociedade contemporânea está revestida 

da característica de sociedade disciplinar 108 .  Discorrendo a respeito do poder das 

sociedades disciplinares, Foucault destaca a existência de relações estratégicas de poder. 

Assim definido, o poder se manifesta como exercício imbricado de um diagrama 

disciplinar de forças.   

Neste compasso, Deleuze sustenta que não se deve, então, questionar sobre 

“o que é o poder” e “de onde ele vem”, mas “como se exerce” e atenta para o poder de 

afetar e de ser afetado109 , estabelecendo analogia entre o exercício do poder e seus 

efeitos, ressaltando que “o poder de ser afetado é como uma matéria da força, e o poder 

de afetar é como uma função da força”.110   

                                                             
108 DELEUZE, Gilles. Foucault. Tradução Claudia Sant’Anna Martins; revisão da tradução Renato Ribeiro. 
São Paulo. Brasiliense, 2005. p. 36;  No mesmo sentido FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas 
Jurídicas. Rio de Janeiro, NAU/PUCRJ, 2009,p. 79. Uma das idéias essenciais de Vigiar e Punir é que as 
sociedades modernas podem ser definidas como “sociedades disciplinares”, mas a disciplina não pode ser 
identificada como uma instituição nem como um aparelho, exatamente porque ela é um tipo de poder (...) 
Em suma, o funcionalismo de Foucault corresponde a uma topologia moderna que não assinala mais um 
lugar privilegiado como fonte de poder e não pode mais acertar a localização pontual (existe aí uma 
concepção de espaço social tão nova quanto a dos espaços físicos e matemáticos atuais, como, 
recentemente, em relação à continuidade). Notar-se-á que “local” tem dois sentidos bem diferentes: o poder 
é local porque nunca é global, mas ele não é local nem localizável porque é difuso.; 

109 DELEUZE, Gilles. Foucault. op.cit.pP. 96. É sempre do lado de fora que uma força é afetada por outras 
ou afeta outras. Poder de afetar e ser afetado, o poder é preenchido de maneira variável, conforme as forças 
em relação. O diagrama, enquanto determinação de um conjunto de relações de forças, jamais esgota a 
força, que pode entrar em outras relações e dentro de outras composições. O diagrama vem de fora, mas o 
lado de fora não se confunde com nenhum diagrama, não cessando de fazer novos “lances”. Assim, o lado 
de fora é sempre a abertura de um futuro, com o qual nada acaba pois nada nunca começou – e tudo se 
metamorfoseia. A força, nesse sentido, dispôs de um potencial em relação ao diagrama no qual está presa, 
ou de um terceiro poder que se apresenta como capacidade de resistência. Com efeito, um diagrama de 
forças apresenta, ao lado das (ou antes “face às”) singularidades de poder que correspondem às suas 
relações, singularidades de resistência, os “pontos, nós,focos” que se efetuam por sua vez sobre os estratos, 
mas de maneira a tornar possível a mudança.   

 
110 DELEUZE, Gilles. Foucault. p. 79. Um exercício de poder aparece como um afeto, já que a própria 
força se define por seu poder de afetar outras forças (com as quais está em relação) e de ser afetada por 
outras forças. Ao mesmo tempo, é cada força que tem o poder de afetar (outras) e de ser afetada (por outras, 
novamente), de tal forma que cada campo de força implica relações de poder; e todo campo de forças 
reparte as forças em função dessas relações e de suas variações.  



 
 

Agamben, cita Deleuze e afirma que a interpretação analógica, sob o 

prisma do poder de afetar e de ser afetado, implica “uma operação do poder como um 

separar os homens daquilo que podem, isto é, da sua potência”.111  Sendo assim, constata-

se direta influência do exercício do poder sobre o que os homens podem fazer (sua 

potência) mas, sobretudo, sobre o que não podem fazer (sua impotência).   

Indubitavelmente, ao tratar da potência, a teoria da potência 112 

desenvolvida por Aristóteles, em sua Metafísica adquire relevo.  Esse ponto de vista 

reforça o que Agambem denominou de “sobre o que podemos não fazer”; ou seja, o 

filósofo utilizou-se da potência, tal como definida por Aristóteles e, mais recentemente, 

por  Deleuze, para alertar que a impotência, a despeito do que muitos acreditam, possui 

significado muito mais complexo nesse diagrama social de forças; a “impotência não 

significa aqui somente ausência de potência, de não poder fazer, mas também e sobretudo 

”poder não fazer“, “poder não exercitar a potência própria”113.  

Considerando a relevância dessa premissa, ela será retomada mais adiante, 

quando da análise de como os trabalhadores têm reagido à estrutura de dominação e a 

esse diagrama de potencialidades. Mas, antes é crucial discorrer sobre a natureza de um 

diagrama e o que significa estar inserido em um diagrama de forças, questionamentos 

enfrentados devidamente por Foucault, Deleuse e Agamben.  Sob esse enfoque, pode-se  

“definir o diagrama de diversas maneiras que se encadeiam: é a apresentação 
das relações de força que caracterizam uma formação; é a repartição dos 
poderes de afetar e dos poderes de ser afetada; é a mistura das puras funções 
não-formalizadas e das puras matérias não-formalizadas”.114   

                                                             
111  AGAMBEN, Giorgio. Nudez. Tradução Miguel Serras Pereira. Relógio D’Água Editores. Lisboa, 
2010.p. 57. As forças activas são impedidas no seu exercício ou porque são privadas das condições 
materiais que o tornam possível, ou porque uma proibição torna esse exercício formalmente impossível. 
Nos dois casos o poder  - e é essa a sua figura mais opressiva e brutal – separa os homens da sua potência e, 
desse modo, torna-os impotentes. Há, todavia, uma outra e mais dissimulada operação do poder, que não 
age imediatamente sobre o que os homens podem fazer – sobre a sua potência -, mas antes sobre a sua 
impotência, isto é sobre o que não podem fazer ou, melhor, podem não fazer.  

112  ARISTÓTELES, Metafísica. Livro IX, 1046, 29-31 apud AGAMBEN, Giorgio. Nudez. Tradução 
Miguel Serras Pereira. Relógio D’Água Editores. Lisboa, 2010.p. 57.  A impotência (adynamia) é uma 
privação contrária à potência (dynamis). Toda potência é impotência daquilo mesmo e por referência à 
aquilo mesmo (de que é potência).  

113 AGAMBEN, Giorgio. Op.cit..p. 57 

114 DELEUZE, Gilles. Foucault. op.cit.p. 80 



 
 

 

O diagrama, segundo Foucault115, ou a máquina abstrata, como assim se 

refere em outra passagem de sua obra, “é o mapa das relações de força, mapa de 

densidade, de intensidade, que procede por ligações primárias não-localizáveis e que 

passa a cada instante por todos os pontos, ou melhor, em toda relação de um ponto ao 

outro”.   

O fato é que o poder é diagramático e não se manifesta através de formas, 

mas apenas por forças. 116   Foucault esclarece ainda que tal estrutura disciplinar 

diagramatizada existe há muito tempo: nas prisões, nas escolas, nos hospitais, nas 

fábricas, enfim, na sociedade, um diagrama estrutural composto por vetores de forças 

atuantes em uma microfísica do poder.  Por isso, há quem defina o diagrama como uma 

distribuição de singularidades, uma estratégia.  

A genealogia do poder proposta por Foucault, dentro deste contexto, se 

completa com o estudo do poder  disciplinar, quando afeta a esfera dos corpos e, do 

biopoder, quando afeta a população, inserindo novos horizontes à genealogia do poder.   

Para os fins da presente dissertação, merece realce a análise da disciplina, 

do poder disciplinar, que tem o objetivo de tornar o homem “útil” e “dócil”117 e que 

corresponde a um tipo de organização, reflexiva de um controle do espaço, na medida em 

que sujeita os indivíduos; no tempo ao sujeitar o corpo a uma rapidez e eficácia; no 

próprio corpo, ao impor uma vigilância às mais diversas formas de comportamento do 

indivíduo e, no conhecimento, ao impor um registro contínuo de conhecimento, 

produzindo um saber.118   

                                                             
115 DELEUZE, Gilles. Foucault. op.cit. p. cit.  

116 DELEUZE, Gilles. Foucault. Op. cit. p. 81O poder é diagramático: mobiliza matérias e funções não-
estratificadas, e procede através de uma segmentaridade bastante flexível. Com efeito, ele não passa por 
formas, mas por pontos, pontos singulares que marcam, a cada vez, a aplicação de uma força, a ação ou 
reação de uma força em relação às outras, isto é, um afeto como “estado de poder sempre local e instável”.  
117 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão.. op. cit.. , p 119. (A disciplina dos séculos 
XVII e XVIII é diferente, não se baseia mais na escravização clássica, mas sim, em uma utilização do 
corpo como fonte inesgotável de poder. Ela “fabrica corpos dóceis, submissos, altamente especializados e 
capazes de desempenhar inúmeras funções”. A disciplina utiliza dois dispositivos para fazer valer o seu 
poder e autoridade: a arte das distribuições e a do controle da atividade). 
 
118 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. op. cit.. , p. XVII e XVIII 
 



 
 

Envolve disciplina que, na análise de Foucault 119, remete o poder a uma 

“microfísica” que sujeita o homem como personagem diretamente envolvido neste 

cenário, quando dispõe que “é o diagrama de um poder que não atua no exterior, mas 

trabalha o corpo dos homens, manipula seus elementos, produz seu comportamento; 

enfim, fabrica o tipo de homem necessário ao funcionamento e manutenção da sociedade 

capitalista”.   

Em outra obra, mais precisamente em Vigiar e Punir, Foucault120 é mais 

enfático e trata a disciplina como 

  
Uma “anatomia política”, uma “mecânica do poder”, que define como se pode 
ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que 
se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a 
rapidez e a eficácia que se determina.  A disciplina fabrica, assim, corpos 
submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do 
corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em 
termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do 
corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela procura 
aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia resultar 
disso, e faz dela uma forma de sujeição estrita. Se a exploração econômica 
separa a força e o produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar 
estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma 
dominação acentuada.  

 

Assim concebida, a disciplina utiliza-se da arte das distribuições, 

controlando as atividades e comandando a estrutura de composição das forças.  Para 

tanto, segundo Foucault, lança mão de diversas técnicas. O controle da atividade se faz 

presente: i) pelo  Princípio da Não-ociosidade, criando-se a noção de tempo útil, 

controlando-se o tempo e a qualidade, um controle ininterrupto e afastando tudo o que 

possa perturbar e distrair; ii) pela elaboração temporal do ato: imposição de um ritmo 

coletivo e obrigatório; iii) pela correlação entre corpo e gesto: em busca de maior eficácia 

e rapidez; iv) a articulação corpo-objeto: definindo cada uma das relações que o corpo 

deve manter com o objeto que manipula; e v) a utilização exaustiva: extraindo do tempo 

sempre mais instantes disponíveis e de cada instante sempre mais forças úteis.121   

                                                             
119 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. op. cit..  p. XVII 
 
120 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. . p.119. 
121 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. op. cit. , p.129 a 131. 



 
 

Assim entendendo a estrutura de composição das forças, expõe que  

“(...) a disciplina produz, a partir dos corpos que controla, uma individualidade 
dotada de quatro características: é celular (pelo jogo da repartição espacial), é 
orgânica (pela codificação das atividades), é genética (pela acumulação do 
tempo) e é combinatória (pela composição das forças). E, para tanto, utiliza 
quatro grandes técnicas: constrói quadros; prescreve manobras; impõe 
exercícios; enfim, para realizar a combinação das forças e, organiza “táticas”. 
A tática, arte de construir, com os corpos localizados, atividades codificadas e 
as aptidões formadas, aparelhos em que o produto das diferentes forças se 
encontra majorado por sua combinação calculada é sem dúvida a forma mais 
elevada da prática disciplinar.122  

 

Deleuze123, por sua vez, contribui para esse entendimento, quando ressalta 

que uma das idéias essenciais de Vigiar e Punir é que as sociedades modernas podem ser 

definidas como sociedades “disciplinares” e que a disciplina “é um tipo de poder, uma 

tecnologia, que atravessa todas as espécies de aparelhos e instituições para reuni-los, 

prolongá-los, fazê-los convergir, fazer com que se apliquem de um novo modo”.   

A microanálise do poder trazida por Foucault esclarece que as relações 

diagramáticas de força e as técnicas disciplinares produzem efeitos não apenas nas 

relações em que se inserem, produzindo efeitos em outras relações.   

Partindo-se do pressuposto de que o que existe são relações de poder, que 

impregnam todas as relações humanas, com intuito disciplinar, que exerce sua dominação 

sobre os corpos, transformando-os em dóceis e úteis e, fazendo-se uma contextualização 

ao âmbito das relações de trabalho subordinadas, objeto do presente estudo, destaca-se 

que é no âmbito dessas relações que o fenômeno do poder alcança maior relevância e 

projeção nas sociedades contemporâneas.  Há uma relação de “colaboração” subordinada 

entre empregado e empregador, através da dependência hierárquica, a partir do próprio 

contrato de trabalho.   

Como ressaltado ao longo do estudo, essa relação sofre transformações 

estruturais e paradigmáticas, para se adaptar ao contexto de sociedade capitalista 

globalizada ligada em rede, que reforça a conotação de relação subordinada.   

                                                             
122 FOUCAULT, Michel. Idem, p. 141. 

123 DELEUZE, Gilles. Foucault. op. cit. p. 35. 

 



 
 

Neste sentido, Marcelo Fonseca124  assevera que “a relação de trabalho 

subordinada, sempre marcada pela dominação direta e pessoal do senhor (ou patrão) ao 

trabalhador, pela normalização de suas atitudes não deixou de apresentar essa 

característica com a instituição histórica do regime do contrato de trabalho”.   

Como se expôs, sob a nova ordem estrutural de subordinação dominante e 

sob a caracterização de um novo modelo de trabalhador, que vai além da subordinação 

exigida pela clássica relação empregatícia, eis que faz parte de ampla rede de poder e 

expande sua atuação para além da forma verticalizada clássica.  Essa organização lança 

mão de estrutura globalizada de poder, fortalecida pelos diversos recursos e meios 

tecnológicos, alcançando níveis vertiginosos de subordinação e controle.  Trata-se de 

subordinação fragmentada por microestruturas de poder que, ao invés de enfraquecê-la, 

permite sua progressiva expansão.  Decorre desses pressupostos a relevância do estudo do 

poder disciplinar, inserido nas relações de trabalho subordinadas. 

No que pertine ao tema em tela, alcança realce o poder disciplinar, que 

corresponde, na visão de Márcio Túlio Viana125, basicamente, ao “poder de impor a 

ordem na empresa”, como consequência da hierarquia, do poder diretivo do empregador, 

de comando da relação empregatícia, extraído do próprio conceito de empregador, 

conforme teor do art. 2 da Consolidação das Leis do Trabalho126.   

Trata-se, então de uma relação de poder que se faz notar, 

independentemente do regime político no qual se insere.  Sob esse ângulo de análise tanto 

faz que esteja sob o prisma da sociedade capitalista globalizada e ligada em rede, ou de 

sociedades socialistas: o que se pretende é atingir os resultados e metas definidos pela 

empresa.  

                                                             
124 FONSECA, Marcelo Ricardo. Modernidade e o Contrato de Trabalho: do sujeito de direito à sujeição 
jurídica. SÃO Paulo, Ltr, 2001.p 139 

 

125 VIANA, Marcio Túlio. Direito Resistência: possibilidade de autodefesa do empregado em face 
do empregador. São Paulo: Ltr, 1986, p. 164. 

126  Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que assumindo os risco da atividade 
econômica admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. art. 2, caput, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 



 
 

Por outro lado, Márcio Túlio127 ressalta que há diferença entre “explicar o 

poder disciplinar; ou seja, saber por que existe na prática; outra coisa é justificá-lo, em 

termos jurídicos ou mesmo éticos.”  A explicação prática, que ora interessa, está 

fundamentada no poder diretivo do empregador, que deixa claro quem corre o risco na 

relação estabelecida e, portanto, não deixa escolhas ao empregado, levando-o a cumprir 

ordens, sem discussão.  Trata-se, pois de relação eivada de autoritarismo e que faz 

‘”repetir em dose micro a relação de desigualdade que impera na sociedade global”. 128   

Em linhas gerais essa relação de poder manifesta-se em dois níveis de 

atuação na estrutura jurídica da empresa: um interno, discricionário, de organização da 

atividade econômica, de exercício dos poderes de organização, fiscalização e disciplinar, 

podendo dar ordens, fiscalizar e punir; e outro, externo, evidente pela possibilidade de 

controle judicial desses atos, no sentido de impor limites a esse atuar, coibir abusos e, se 

necessário, reparar os abusos perpetrados.  Trata-se de ato discricionário, no qual o 

empregador tem liberdade para a prática administrativa, embora limitado pela lei, pelo 

contrato entre as partes, pela ética, pela moral, pelos costumes, já que inseridos em uma 

relação entre pessoas, que são sujeitos de direitos e obrigações.  

Neste sentido, é persistente trazer a lume a reflexão do pensador português 

Rui Assis129, quando trata do complexo poder de direção do empregador como “caráter 

poliédrico do poder de direção”, o qual permite que o poder diretivo seja analisado sob 

diferentes planos e perspectivas.  O aludido doutrinador acrescenta que  

“O poder de direção aparece, desde logo, como uma expressão da própria 
liberdade de empresa, relacionando-se assim com o quadro mais geral do 
modelo econômico constitucionalmente130 consagrado; mas o perfil do poder 
de direção surge igualmente determinado, numa outra perspectiva, pelo próprio 
sistema ou modelo de relações laborais, também constitucionalmente definido 
e entendido como sistema delimitador de espaços recíprocos de poder entre 
trabalhadores e empresários; por outro lado, o poder de direção pode também 
pode ser considerado no plano da estrutura contratual do contrato de trabalho; 

                                                             

127 VIANA, MarcioTúlio. Direito Resistência: possibilidade de autodefesa do empregado em face 
do empregador. op. cit. , p. 170. 

128 VIANA, MarcioTúlio. op. cit., p. 171 

129  ASSIS, Rui. op.cit. p.14 

130 Arts.61, n 1 e 80, al. c) da Constituição da República Portuguesa. ASSIS, Rui. O Poder de direção do 
empregador: configuração geral e problemas actuais. Coimbra Editora: Coimbra, 2005, p.16 



 
 

assim como pode o ser  - aqui num plano já não propriamente jurídico – na 
perspectiva da relação do poder de direção com a organização de facto da 
empresa.”   

 

Muito embora o autor supracitado seja português, a moderna sociedade 

disciplinar globalizada extrapola fronteiras, permitindo a utilização das mesmas idéias 

para analisar o problema no contexto brasileiro.  Nesse particular, vale ressaltar que, no 

direito português, também há previsões constitucionais 131  destinadas à proteção do 

trabalhador, bem como uma legislação específica denominada Código do Trabalho, às 

quais se faz referência sucinta neste momento, apenas com o intuito de ilustração e 

justificação das idéias.   

Discorrendo sobre o caráter poliédrico do poder de direção, o autor em 

comento adverte que a utilização de apenas uma dessas perspectivas descritas, em 

detrimento das demais pode gerar desequilíbrio da relação, com consequências sérias.  

Deixando clara a complexidade, importância, abrangência e atualidade do poder de 

direção132, salienta que as novas tecnologias, a informática, a robótica, o aumento da 

automação alteram o ciclo produtivo clássico da sociedade industrial e implementam 

nova ordem, descentralizadora do poder de subordinação originário.  Não obstante a 

transformação, permanece tão ou mais dominadora, mediante fracionamento das linhas 

hierárquicas de poder, de modo a permitir que a subordinação, controle e disciplina  

abranjam limites antes inimagináveis.   

Trata-se de um poder situado no contexto da relação de emprego, que, nas 

lições de  Godinho Delgado133 constitui, “um poder decorrente do poder diretivo do 

empregador, e que, por sua vez, pode ser definido como “o conjunto de prerrogativas 

asseguradas pela ordem jurídica e tendencialmente concentradas na figura do 

empregador, para exercício no contexto da relação de emprego”.  Nessa vertente 
                                                             
131 Arts. 53 a 59 da Constituição da República Portuguesa. ASSIS, Rui. O Poder de direção do empregador: 
configuração geral e problemas actuais. Coimbra Editora: Coimbra, 2005, p.19 

132 ASSIS, Rui. Op.cit. p.14. A última observação ainda a este propósito diz respeito à notável actualidade 
do tema do poder de direção. Justamente por ser complexo e nuclear, e também por ser hoje contemporâneo 
de sociedades abertas e em mutação, o poder de direção constitui, a um tempo, um tema clássico, mas 
também um tema fracturado por novidades e por mudanças ocorridas a partir do final do século passado.  

133  DELGADO, Mauricio Godinho. Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. Revista do 
Ministério Público do Trabalho / Procuradoria-Geral do Trabalho — Ano 1, n. 1 (mar., 1991) — Brasília: 
Procuradoria-Geral do Trabalho, 1991 — v. Semestral.São Paulo. Ltr, 2006, p.20 



 
 

interpretativa, desdobra-se em quatro dimensões: diretiva (dar ordens); regulamentar(criar 

regras); fiscalizatória (controle) e disciplinar (punição), as quais atribuem efetividade às 

prerrogativas que a ordem jurídica confere ao empregador.  

Contudo, Rui Assis134 assinala que, embora útil a tentativa de ordenar os 

poderes contidos no poder empregatício, “tal exercício deve ser feito com a consciência 

de que não existirão, na perspectiva dinâmica das coisas, compartimentos estanques (...)”.   

Nesse cenário, importa assinalar que o tema não se restringe à dimensão 

meramente teórica, como pode aparentar.  Ao contrário, delimitar o poder empregatício 

tem o escopo maior de desvendar as estruturas disciplinar e de controle inseridas na 

relação de emprego, em busca de um equilíbrio dessas relações.135  Há quem o considere 

uma forma de expressão do poder potestativo, o qual não traz subjacente uma prestação, 

eis que conduz à sujeição por parte do sujeito passivo, que é o empregado.  Sem dúvida, 

constitui um poder, mesmo para quem o considera potestativo, que vem sofrendo a 

imposição de limites, ao longo dos anos.   

As relações que envolvem o poder diretivo e hierarquizado de comando do 

empregador são complexas, envolvem trabalhadores, seres humanos, personagens 

constantes de violações e abusos de direitos fundamentais, e por isso merecem atenção 

cuidadosa.  Afirmar que o poder é potestativo pura e simplesmente e que, por isso, o 

empregado tem que acatar e executar as ordens emanadas é insuficiente, no contexto em 

que se insere, pois o empregado se obriga, de fato, a cumprir as ordens do empregador; 

porém, não de forma absoluta e ilimitada, como se examinará na continuidade do estudo.  

Como ressaltado, antes de pensar em limitá-lo, cumpre delimitá-lo e, nesse 

particular, a atuação da disciplina e dos diagramas de poder demanda exame atento.  O 

poder empregatício demonstra nitidamente uma estrutura subordinada e hierarquizada 

que não se mantém estática ao longo dos tempos; pelo contrário, tem revelado dinamismo 

                                                             

134 ASSIS, Rui. op.cit., p.78 

135 ASSIS, Rui. Op. cit. p.78O poder de direcção apresenta-se como uma figura verdadeiramente central, 
consubstancial como é ao âmago dos problemas em causa. Essa centralidade, por outro lado, manifesta-se 
não só na circunstância de na figura se repercutirem todas as fracturas conceptuais que ao Direito do 
Trabalho vem conhecendo, como também no facto de a reconfiguração do poder de direção assumir um 
papel liderante face ao surgimento de novas concepções.  

 



 
 

e capacidade de adaptação às novas circunstâncias.  Subordinada e hierarquizada sob o 

viés das microestruturas de poder descentralizas e, não mais, sob a subordinação clássica, 

mas ainda, diagramática, disciplinar e em constante transformação.   

Reitera-se então a observação de Foucault, ao demonstrar que não existem 

sociedades livres de relações de poder, que se espraiam para o comportamento dos 

indivíduos, nas mais diversas dimensões.  Não estático, mas um poder camaleônico, que 

soube se adaptar às transições paradigmáticas estruturais, ao longo dos séculos e subsiste, 

impondo subordinação, embora, sob nova roupagem, fazendo emergir nova espécie de 

trabalhador; subordinado por uma estrutura de poder globalizada.   

Na sociedade capitalista, esse controle e vigilância não são acidentais, mas 

inerentes à natureza da relação e se exercem através de instrumentos e estratégias 

necessárias para que a força de trabalho se transforme em força produtiva136.   

Nesse cenário, a disciplina passa a ser “um operador econômico decisivo, 

na medida em que é, ao mesmo tempo, uma peça interna no aparelho e uma engrenagem 

específica do poder disciplinar.” 137  Marcelo Fonseca138, em coerência com as idéias de 

Foucault, transpostas especificamente para a relação de trabalho subordinado, afirma que 

“o contrato de trabalho normaliza através do poder disciplinar”, valorizando 

sobremaneira o poder do empregador, a incontestável parte mais forte da relação de 

trabalho subordinado que, por seu turno, precisa ser limitado, a fim de evitar, minimizar e 

até punir, os abusos perpetrados em relação ao hipossuficiente: o empregado. 

 

2.3 O olhar hierárquico do empregador e o abuso de poder: desafios à 

imposição de limites 

  

A evolução das relações de trabalho revelam o empregador, detentor do 

poder empregatício, como a parte mais forte, em detrimento dos direitos e da dignidade 

do trabalhador hipossuficiente.  Como se sabe, a criação do Direito do Trabalho 

representa uma tentativa de impor limites ao empregador nas relações de trabalho 

subordinado, em prol do equilíbrio, ainda que jurídico, da relação extremamente desigual.   
                                                             
136 FONSECA, Marcelo Ricardo. op. cit., p. 139 
137 FONSECA Idem, p. 139  
138 Idem, p. 139  



 
 

Foucault139, com sua diagramática genealogia do poder, explicita que a 

sociedade e, mais precisamente as relações de trabalho subordinadas, estão inseridas em 

uma estrutura de relações de poder e subordinação, sob a regência do poder empregatício 

e que “o sucesso do poder disciplinar se deve, sem dúvida, ao uso de instrumento simples 

como: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num procedimento 

que lhe é específico, o exame”.  Este exame que, “combina as técnicas da hierarquia que 

vigia e as da sanção que normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que 

permite qualificar, classificar e punir”.140 

Como destacado, verifica-se uma estrutura pautada na vigilância 

hierarquizada, que se adaptou ao longo dos séculos, sendo atualmente bem distinta 

daquela predominante no predomínio da sociedade industrial; ainda assim, persiste uma 

sociedade subordinada.  Uma vigilância hierarquizada, contínua e funcional, a qual, por 

certo, não se destaca entre as grandes “invenções” técnicas do século XVIII, muito 

embora, sua insidiosa extensão deva sua importância às novas mecânicas de poder, que 

traz consigo. E, graças a esse processo dinâmico, o poder disciplinar torna-se “um 

sistema integrado, ligado do interior à economia e aos fins do dispositivo onde é 

exercido”141, que funciona como máquina.142   

                                                             
139 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. op. cit., , p 146.  É diferente do que se 
realizava nos regimes das manufaturas do exterior pelos inspetores, encarregados de fazer aplicar os 
regulamentos; trata-se agora de um controle intenso, contínuo; corre ao longo de todo o processo de 
trabalho; não se efetua – ou não só- sobre a produção (natureza, quantidade de matérias-primas, tipos de 
instrumentos utilizados, dimensões e qualidades dos produtos), mas leva em conta a atividade dos homens, 
seu conhecimento técnico, a maneira de fazê-lo, sua rapidez, seu zelo, seu comportamento. Mas é também 
diferente do controle doméstico do mestre, presente ao lado dos operários e dos aprendizes; pois é realizado 
por prepostos, ficais, controladores e contramestres. À medida que o aparelho de produção se torna mais 
importante e mais complexos, à medida que aumentam o número de operários e a divisão do trabalho, as 
tarefas de controle se fazem mais necessárias e mais difíceis.  

140FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. op. cit., , p 154. 
 
141 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir.História da Violência nas Prisões. op. cit., p.148. O controle é 
intenso, contínuo; corre ao longo de todo o processo de trabalho; não se efetua – ou não só - sobre a 
produção (natureza, quantidade de matérias-primas, tipos de instrumentos utilizados, dimensões e 
qualidades dos produtos), mas leva em conta a atividade dos homens, seu conhecimento técnico, a maneira 
de fazê-lo, sua rapidez, seu zelo, seu comportamento.”  
142 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir.História da Violência nas Prisões. op. cit.,  p.148.  Um poder na 
vigilância hierarquizada das disciplinas não se detém como uma coisa, não se transfere como uma 
propriedade; funciona como uma máquina.  
 

 



 
 

Neste enredo, Foucault também traz significativa contribuição, ao chamar 

atenção para a diferença entre a reclusão do século XVIII, com a função essencial de 

exclusão dos marginais e, o sequestro, do século XIX, com a finalidade de inclusão e 

normalização.  Nessa linha de análise, as fábricas, escolas, prisões, hospitais, entre outras 

instituições inseridas na sociedade moderna, a partir do século XIX, passaram a gerir uma 

rede institucional de sequestro; ou seja, de inclusão.  Ao contrário do que ocorria nas 

sociedades primitivas, com o advento da sociedade moderna, as mencionadas instituições 

passaram a ter o condão de inclusão, e no caso das fábricas, ligar os empregados ao 

aparelho de produção.  E essa é uma forma de controle...  

Nesse passo, o pensador mencionado identificou três funções dessas 

instituições e respectivas redes de poder: a primeira se caracteriza pelo controle sobre a 

totalidade ou quase totalidade do tempo dos indivíduos, exigindo que os mesmos 

coloquem à disposição seu tempo, oferecendo-o ao aparelho de produção143; a segunda144 

visa ao controle dos corpos, para que os homens se tornem força de trabalho; e, por fim, a 

terceira função145, que consiste na criação de um novo poder, de um “poder polimorfo”, 

polivalente.  O ilustre filósofo146 acrescenta que o sequestro representa o conjunto desses 

mecanismos, responsável por “fazer do tempo e do corpo dos homens, da vida dos 

homens, algo que seja força produtiva.  Esse conjunto de ações, em plena era da 

sociedade pós-moderna, informatizada e tecnológica, faz com que o domínio e controle 

dos corpos alcance proporções dantescas. 

German J. Bidart Campos analisa o tema nas seguintes vertentes: poder 

versus obediência; poder versus dominação e poder versus ordem.  Em sua relação com a 

obediência, o ato de mandar aparece como  unilateral do empregador decorrente de 

relação de poder e, conforme tradução livre, indica que  
                                                             
143FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas Jurídicas. op. cit., p. 116. p.148 
Por um lado, é preciso que o tempo dos homens seja colocado no mercado, oferecido aos que querem 
comprar, e comprá-lo em troca de um salário; e é preciso, por outro lado, que este tempo dos homens seja 
transformado em tempo de trabalho. É por isso que em uma série de instituições encontramos o problema e 
as técnicas da extração máxima do tempo.  
144 Idem, p. 118-119 
145 Idem, p. 120-121.  E, dentro deste poder polimorfo, estaria um poder econômico, no caso de uma 
fábrica, “oferecer um salário em troca de um tempo de trabalho em um aparelho de produção que pertence 
ao proprietário”; um poder político, na medida que “as pessoas que dirigem estas instituições se delegam o 
direito de dar ordens, de estabelecer regulamentos, de tomar medidas, de expulsar indivíduos, aceitar 
outros, etc.”; um poder judiciário, já que “também se tem o direito de punir e recompensar, se tem o poder 
de fazer comparecer diante de instâncias de julgamento” e, por fim, um poder epistemológico, “de extrair 
dos indivíduos um saber e extrair um saber sobre esses indivíduos submetidos ao olhar e já controlados por 
estes diferentes poderes”.  
146 Idem, p. 122 



 
 

" quando a obediência pressupõe um conjunto de atitudes, ações e reações que, 
cedo ou tarde, acatam o que é exigido, identificar apenas a tendência de 
resposta favorável ao comando" traz a lume que "nem toda obediência é 
genuína, nem sempre verdadeiro o consenso," porque consenso pressupõe 
atitude volitiva de adesão. 147 

 

Quanto à dominação, conforme tradução livre148, é pertinente admitir o 

poder que se expressa mediante a dominação de um indivíduo ou pequeno grupo sobre os 

demais.  E a ordem, complementa Bidart, é conceito confuso, tanto para o Direito, quanto 

para a Filosofia, eis que tem distintos significados e alcances práticos.149   Ainda no 

contexto em exame, o autor afirma que o poder possui natureza psíquica e envolve, ao 

mesmo tempo, mando e obediência150.  Sob esse enfoque, adquire realce a importância da 

convicção dos “governados”, pois há uma dinâmica na qual a obediência ao poder supõe 

a quem manda a capacidade de persuasão e, por outro lado, um ato supostamente 

voluntário da parte de quem obedece.151 

Isso posto, cumpre resgatar a necessidade de limites à atuação do 

empregador, na relação subordinada de trabalho.  O exercício do poder empregatício, 

muito embora essencial à gestão da atividade econômica, não é ilimitado e absoluto e há 

                                                             
147 CAMPOS, German J. Bidart. El Poder. Buenos Aires: Ediar, 1985. p. 113. “por supuesto que cuando 
englobamos em la obediencia um conjunto de actitudes, de acciones y de reacciones que, de entrada, o 
lentamente, o tardíamente, acatam lo que se manda, entendemos apuntar solamente a um promedio normal 
y continuo de respuesta favorable al mando” ressaltando-se que “no toda obediencia es real y 
verdaderamente consenso, porque el consenso presupone uma actitud espiritual aditiva” 

148 CAMPOS, German J. Bidart. El Poder. op. cit., p. 124.  “(...)hay que admitir que por más que hablemos 
de poder despersonalizado, limitado, institucionalizado,etc., el poder anida la dominación de un hombre o 
de pocos sobre el resto. 
149 CAMPOS, German J. Bidart. El Poder. op. cit., . p. 137 e 138. Pero he aquí que Adam Smith señala 
agudamente que el hombre imagina que há de poder ordenar los diferentes miembros de una gran sociedad 
com la misma facilidad com que se disponem las piezas sobre un tablero de ajedrez. Pero hay outra visión 
de lo que es orden. Hayek recuerda que ese orden puede surgir espontáneamente en un sistema autógeno o 
autorregulado, o puede ser creado como ordenación exógena, en cuyo caso se llamaría estructura. Hayek 
reflexiona sobre algo que puede parecer paradójico: que si la estructura de la sociedad moderna há 
alcanzado un grado actual de complejidad muy superior a lo que hubiera podido lograrse de manera 
deliberada, es porque se trata de un orden espontâneo, y las normas que hicieram posible el desarrollo de 
ese complejo orden no fueron implementadas com el objeto de lograr tales resultados. (sociedade 
moderna- tamanha complexidade- ordem epontânea).  

150 Idem. p. 114 

151 Idem. El Poder. Buenos Aires: Ediar, 1985. p. 118 



 
 

veemente e imperiosa necessidade de sofrer limites152, sob pena de, ao se filiar a uma 

incondicionalidade desse poder, abrir espaço a uma visão ultrapassada, retrógrada, em 

desalinho com os preceitos consagrados na Lei Maior, com a dignidade da pessoa 

humana e com a própria tendência moderna de democratização das relações de trabalho.   

Marcio Túlio Viana153 corrobora com esse entendimento, ao advertir para 

a existência de limites, tanto externos, quanto internos, aos quais acrescenta um limite 

teleológico, “tendo em vista que, todo direito tem uma função a cumprir e se o agente a 

extrapola, ou se desvia dela, surge o excesso ou abuso de poder”.154    

O mote no tratamento do conflito cinge-se, justamente, à premência de 

encontrar parâmetros de definição desses limites, no intuito de estabelecer um (quase 

utópico) equilíbrio da relação empregatícia.  O abuso e o desvio de poder se farão 

presentes “sempre que se impingirem ao empregado pressões externas que firam sua 

dignidade, comprometendo sua integridade moral e psíquica”.155   

Como se expôs, o poder é inerente às relações humanas, sobretudo nas 

relações de trabalho subordinado.  Limitar esse poder implica esforço e medidas 

concretas para evitar abusos e, consequentemente, zelar pelo respeito à dignidade do 

trabalhador; o que tem sido o grande desafio ao longo dos séculos.   

Destarte, é evidente a necessidade de limitar o poder potestativo patronal, 

o que não se restringe à criação de limites meramente legislativas, pois, como se sabe, há 

várias previsões legais ineficazes.  O escopo maior é tomar consciência e combater no 
                                                             
152 EMERICK.  Op. Cit., p 92.  Hoje não mais se toleram concepções autoritárias em torno do poder 

empregatício.   

153  VIANA, MarcioTúlio. Op.cit. P. 141Externos são a lei, a moral, a convenção coletiva, o acordo 
coletivo, a sentença normativa, o laudo arbitral. Internos são o contrato de trabalho, o regulamento de 
empresa e a atuação concreta de órgãos de co-gestão. Por fim, internos ou externos, conforme o caso, são 
os usos e costumes. ) 

154 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. In: Locke vida e obra. Trad. Anoar Aiex E. e Jacy 
Monteiro. 2 edição. Abril Cultural:São Paulo, 1978, apud 2 VIANA, MarcioTúlio. Direito Resistência: 
possibilidade de autodefesa do empregado em face do empregador. São Paulo: Ltr, 1986. P. 141.  Nesse 
sentido, já observava Locke que o sargento pode ordenar ao soldado que se coloque diante da boca do 
canhão, e até matá-lo em caso de recusa, mas não tem o poder de lhe tira um pêni do bolso...  

155 EMERICK.  op. cit., p 95 

 



 
 

cotidiano esse poder empregatício e as consequências nefastas de seu desenfreado 

exercício à integridade e saúde do trabalhador, a fim de que o mesmo possa exigir o 

respeito a seus direitos e contribuir para o equilíbrio desta relação.   

Essa perspectiva de análise ganha relevo quando se admite o predomínio 

de uma sociedade da informação, da comunicação, ligada em rede, na qual os avanços 

tecnológicos são idolatrados, sem que se considerem, ao mesmo tempo, os efeitos desses 

recursos tecnológicos e sociais, na ampliação do controle e dominação do poder do 

empregador.   

Como assevera Emerick156, “dentro da lógica de produção gerada pelo 

mundo da acumulação flexível, foram inaugurados novos métodos e formas de trabalhar, 

que se coadunam com a busca desenfreada pelo lucro própria às empresas deste novo 

século”.  O controle e a dominação extrapolaram os “muros das fábricas” e, através de 

ferramentas como a internet, celulares e tantas outras tecnologias telemáticas e 

informatizadas incorporadas à nossa realidade social, deixou de alcançar apenas a 

produção, alcançando a disciplina do próprio corpo, mediante imposição de metas 

inalcançáveis e dedicação integral, em detrimento da saúde, integridade e dignidade do 

trabalhador, não apenas como empregado mas, sobretudo, como ser humano. 

Sob esse enfoque, o ser humano, reconhecido como produto da interação 

humana, como ser biológico, psicológico e sociocultural, reflete a perspectiva hierárquica 

de poder versus vida inserida pela concepção contemporânea de mundo.  Em outras 

palavras, na contemporaneidade, não se é suficiente a análise do poder empregatício, sem 

a dimensão de garantia da dignidade humana e dos direitos a ela correlatos, mediante 

conformação teórico-dogmática dos direitos da personalidade em relação ao poder 

empregatício, a qual nos permite reflexão ponderada sobre os impactos causados pelos 

avanços tecnológicos à efetividade dos direitos fundamentais.  

Emerick 157  trata a dignidade da pessoa humana como “barreira 

intransponível ao regular exercício do poder diretivo”, o qual  “deve buscar bem 

                                                             
156 EMERICK, op. cit. p 90  
157 EMERICK.  op. cit., p 94.  O primeiro limite ao poder diretivo do empregador é eminentemente ético: o 

respeito à dignidade da pessoa humana do trabalhador, o reconhecimento dos direitos do empregado 

enquanto ser, pessoa. O trabalhador não é o objeto, ma sim um sujeito da relação de trabalho.    



 
 

favorecer a organização do trabalho, visando não somente o benefício da empresa, mas 

também da comunidade e do grupo social circundante, não servindo a interesses 

egoísticos ou arbitrários do empregador”.158  

Na verdade, a questão é dialética, pois o capitalismo precisa do Direito 

para se manter o poder e a propriedade, ao mesmo tempo em que o Direito apresenta 

limites ao exercício do poder patronal.  Nesse aspecto repousa o desafio de encontrar um 

ponto de equilíbrio: justamente, quando a questão da efetividade dos direitos 

fundamentais passa a ser o foco, não há como escapar do embate dialético entre Direito e 

Poder. 

                                                             
158 EMERICK,  op.cit. p 92 



 
 

 

CAPÍTULO 3  

A EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO 
 

3.1 A constitucionalização dos direitos fundamentais do trabalhador 

 

Neste capítulo, confere-se ênfase à identificação e análise de avanços e 

desafios atinentes à efetividade do direito fundamental ao trabalho e à tutela dos direitos 

dos trabalhadores, constitucionalmente afirmados.  À luz do propósito referido, procura-

se examinar a constitucionalização dos direitos dos trabalhadores, com relevo a valores 

como a dignidade da pessoa humana, integridade psicofísica e demais princípios que dão 

suporte aos direitos dos trabalhadores.   

Como sublinhado, na sociedade pós-moderna globalizada e de consumo, 

após inúmeras transformações nas estruturas de poder, a subordinação e o poder 

empregatício manifestam novos contornos.  Com o avanço científico e da tecnologia e 

sua incorporação ao mundo do trabalho, houve mudança estrutural na caracterização da 

relação empregatícia, que atinge não apenas a formação do vínculo de emprego, mas 

também e, sobretudo, toda a relação no convívio do cotidiano empresarial.   

Nesse cenário, as estruturas diagramáticas de poder lançam mão das mais 

variadas estratégias de racionalização da exploração do trabalho humano, em busca de 

resultados e no intuito de atender aos anseios de uma sociedade competitiva e consumista 

que visa, sobretudo, ao lucro e ao fortalecimento do ideário dominante na sociedade de 

consumo.  

Como sublinhou Emerick 159, “o lucro vem ocupando o lugar central dentro 

das grandes organizações empresariais, em detrimento das pessoas que ali trabalham e 

que com elas cooperam, tornando-se cada vez mais frequentes as ofensas aos direitos 

fundamentais do trabalhador”  Revelando imperiosaa necessidade de impor limites ao 

poder empregatício e o reconhecimento do empregado como sujeito de direitos, e que o 

                                                             
159 EMERICK.  op. cit., p 90 



 
 

primeiro limite, senão o principal e eminentemente ético, corresponde ao respeito à 

dignidade da pessoa humana do trabalhador.160  

É assim que, Rogério Gesta Leal 161 , ao analisar as perspectivas 

hermenêuticas dos direitos humanos e fundamentais no Brasil, revela-se convencido de 

que “os direitos humanos são produto da história, nascidos de lutas pela preservação da 

liberdade e pela implementação da igualdade, suas possibilidades estão sempre em 

aberto, bastando dizer respeito à natureza humana e sua capacidade de expansão e 

realização”. Em outras palaras, é a partir da crítica ao funcionamento da sociedade 

capitalista e do alto grau de desconsideração da pessoa humana e de seus direitos mais 

básicos em favor da manipulação do capital, que se apóia uma visão filosófica, alicerçada 

em fundamentações para os direitos humanos e fundamentais.  

Noberto Bobbio aponta que “o problema fundamental em relação aos 

direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-lo, mas o de protegê-los”.162 

Vicente de Paulo Barreto163 , nesse contexto, atenta para a importância do 

resgate da fundamentação dos direitos humanos pela maioria dos filósofos e juristas 

como forma de proteção e eficácia dos mesmos. O eminente pensador citado explica que 

passamos por um processo de reducionismo epistemológico quanto ao tema dos direitos 

humanos, sufocado sob a égide do positivismo, quando relegados a segundo plano pela 

teoria do direito do século XX , somado a uma fragilidade revelada pelos diversos 

regimes de exceção que se instauraram.  Segundo proposta textual do citado fil[osofo do 

Direito:  
                                                             
160 EMERICK.  op. cit., p 95.  Espraiando-se como um princípio central e norteador de toda a ordem 

jurídica e por todas as relações sociais, a dignidade da pessoa humana erige-se como substancial limite à 

atuação do empregador ao exercer sua prerrogativa de direção, simbolizando verdadeira trégua ao embate 

capital x trabalho, impedindo que a mais-valia expropriada do trabalhador vá além do necessário para o 

capital reproduzir-se.  

 
161 LEAL, Rogério Gesta.  Perspectivas Hermenêuticas dos Direitos Humanos e Fundamentais no Brasil. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p.45 
162 BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. 8a ed. Campus, Rio de Janeiro, 1992, p. 24 

163 BARRETTO, Vicente. O Fetiche dos Direitos Humanos e Outros Temas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p.247. A reflexão sobre os fundamentos dos direitos humanos somente tornou-se relevante e inseriu-
se no plano de uma reflexão metajurídica, quando as violações desses direitos na prática quotidiana 
trouxeram consigo um alto grau de relativismo na sua interpretação e provocaram uma consequente 
insegurança nas relações entre os Estados nacionais e no seio da própria sociedade civil.  

 



 
 

 

Trata-se de construir uma matriz conceptual, que possa estabelecer uma 
conceituação abrangente para esse tipo de direitos. Essa metodologia justifica-
se tanto por alimentar a argumentação em favor dos direitos humanos, 
ameaçados e violados por regimes totalitários, como também por limitar e 
definir quais são e quais não são os direitos humanos. O desafio da reflexão 
sobre os fundamentos dos direitos humanos reside, em última análise, na busca 
de uma fundamentação racional, portanto universal, dos direitos humanos, e 
que sirva, inclusive, para justificar ou legitimar os próprios princípios gerais do 
direito”.164 

 

Eusebio Fernandez 165 , por sua vez, destaca assinala uma controvérsia 

terminológica, ao defender que a expressão mais adequada seria Direitos Fundamentais 

do Homem, ao mesmo tempo em que aponta outras terminologias adotadas como 

“direitos naturais”, “direitos inatos”, “direitos individuais”, “direitos do homem, do 

cidadão e do trabalhador”, “direitos fundamentais”, “direitos públicos subjetivos”, 

“liberdades fundamentais”, “liberdades públicas”, dentre outros.  Essas designações 

correspondem à admissão de que toda pessoa é detentora de direitos morais, que devem 

ser reconhecidos e garantidos pela sociedade, pelo Direito e pelo poder político, sem 

qualquer discriminação social, econômica, jurídica, política, ideológica, cultural ou 

sexual, direitos esses ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

O jurista italiano Luigi Ferrajoli166, por seu turno, propõe um conceito 

formal e trata os direitos humanos como uma espécie de direitos fundamentais, definindo-

os como “todos aqueles direitos subjetivos que correspondem universalmente a todos os 

seres humanos enquanto dotados do status de pessoa, de cidadão ou de pessoas com 

capacidade de agir”. Há, segundo ele, várias espécies de direitos fundamentais, variando 

de acordo com o papel social que desempenham e, dentre eles, os humanos. Ferrajoli167 

                                                             
164 BARRETTO, Vicente. Op. cit. p.248 
165  FERNANDEZ. Eusebio. Teoria de La Justicia y Derechos Humanos Capítulo Segundo: LAS 
RELACIONES ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL EM H. KELSEN Y E. L. A. HART. Madrid: 
Editorial Debate: 1984. p.78 
 
166  FERRAJOLI, Luigi. Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. In: Ferrajoli, L. Los 

Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Trad. Perfecto Andrés et al. Madrid: Trota, 2001, p. 19 

 
167 De fato, na esteira do pensamento iluminista dos séculos XVII e XVIII, o Garantismo parte da noção 
meta-teórica da centralidade da pessoa e de seus direitos fundamentais, BM como da anterioridade lógica 
da Sociedade em relação ao Estado, que é visto como produto e servo daquela. Elaborado por Luigi 
Ferrajoli e outros juristas, (...), o Garantismo dá ainda seus primeiros passos , mas desde já apresenta-se 
como uma teoria suficientemente promissora para alimentar as esperanças daqueles que acreditam que o 
Estado de Direito ainda pode ser eficazmente realizado. Idem, p. 19 



 
 

apresenta-se como defensor do denominado garantismo jurídico, buscando a efetividade 

dos direitos fundamentais positivados nas cartas constitucionais contemporâneas e, ao 

mesmo tempo, a imposição de limites e vínculos jurídicos a todos os tipos de poder.  

Robert Alexy 168 , baseado no que denomina de jusfundamentalidade, 

propõe uma visão mais pragmática, e independentemente da sua positivação, trata os 

direitos humanos e os fundamentais como sinônimos, sempre exigindo a devida proteção.  

Nesse diapasão, Edna Raquel Hogemann 169  acrescenta que os direitos 

humanos como “os direitos considerados como fundamentais da pessoa humana”, porque 

“(...) sem eles, a pessoa humana, apesar de ter uma existência biológica, não é capaz de 

desenvolver plenamente suas capacidades de participar plenamente da vida social e 

comunitária.”  

A pesquisadora citada faz menção a autores como Hesse e Bonavides, os 

quais propõem duas acepções para os direitos humanos; uma ampla e outra mais restrita. 

“A mais ampla, ou seja, material, seria a dos direitos que almejam criar e manter os 

pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana”. E a mais 

estrita e formal como “ aqueles  direitos que o direito vigente qualifica como tais”. 

Cumpre ainda considerar as advertências acerca dos impactos do progresso 

tecnológico e científico sobre as relações sociais, quando destaca a estreita relação dos 

direitos humanos com a era moderna, expondo o paradoxo que se revela entre os avanços 

e descobertas que “provocaram uma enormidade de formas distintas do viver humano, 

trazendo mais conforto e liberdade” e uma série de temores e mazelas deles decorrentes, 

que “deságuam na necessidade do reconhecimento dos direitos humanos”.170 

                                                             
168 ALEXY, Robert. Derechos Fundamentales, Ponderación y Racionalidad. in JARAMILLO, Leonardo 
Garcia e CARBONELL, Miguel. El canon neoconstitucional. Madrid, España: Editorial Trotta, 2010, 
p.106).  Hay dos construcciones diferentes que son esenciales respecto de los derechos fundamentales, una 
de ellas estrecha y estricta y otra lata y amplia. La primeira puede ser denominada “construcción de reglas”, 
y la segunda “construcción de princípios”. Ambas construcciones no se han verificado de forma genuína en 
ninguna parte. Sin embargo, representam diferentes tendências básicas, y la pergunta acerca de cuál delas 
es la mejor, es uma cuestión nuclear de la hermenêutica de cada Constitución que caracteriza los derechos 
fundamentales y la jurisdicción constitucional.  

 
169  HOGEMANN, Edna Raquel. Direitos Humanos e Cidadania em nome de quem? in Temas sobres 
Direitos Humanos. Estudos em homenagem a Vicente de Paulo Barreto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, 
p. 23. 
170 HOGEMANN, Idem, p.24 



 
 

Bittar171, a seu turno, considera que os direitos fundamentais ou direitos do 

homem correspondem aos bens “da pessoa natural, como objeto de relações de direito 

público, para efeito de proteção do indivíduo contra o Estado”, tais como o direito à vida, 

à integridade física, à liberdade, ao direito de ação, entre outros . Em continuidade, 

acrescenta que, “consideram-se direitos da personalidade os mesmos direitos, mas sob o 

ângulo das relações entre particulares; ou seja, da proteção contra outros homens”, 

inserindo –se “aspectos intelectuais e morais da pessoa humana”, como a honra, a 

intimidade, a imagem, entre outros.  Como ressaltado, trata-se de direitos ligados 

diretamente à dignidade humana e que necessitam de especial atenção e proteção. 

Retomando a análise de Gesta Leal, vale sublinhar que, na Era Moderna, 

não obstante a dimensão ética e moral do direitos humanos, surgiu a necessidade de 

incorporá-los aos ordenamentos jurídicos constituídos, “sob pena de não poderem, à luz 

da lógica jurídica dominante, ser objeto de proteção e implementação estatal’.  Contudo, 

o mencionado pensador identifica uma “performance perversa”; ou seja, o medo de, ao 

catalogar os direitos como fundamentais, deixar à margem de proteção e efetividade os 

que não foram normatizados.172  Nessa linha de argumentação, aduz: 

 

“O processo de positivação dos Direitos Humanos, transformando-os em 
fundamentais, enfim, traz diversas polêmicas e debates (...), tomando corpo a 
expressão direitos públicos subjetivos.” 173   (...) É neste sentido que as 
Constituições atuais, modelo inaugurado pelo movimento do 
constitucionalismo social, são a expressão da idéia de consagração dos Direitos 
Humanos e Fundamentais perante todo o ordenamento jurídico. Esses direitos, 
após a 2ª Guerra, passam a ser reconhecidos como base de qualquer Sociedade 
que se queira civilizada. Ato contínuo as novas Constituições preocupam-se em 
construir um novo modelo de Estado, agora qualificado como Democrático de 
Direito, utilizando-se da Teoria dos Direitos Humanos e Fundamentais, como o 
principal alicerce dessa nova ordem de valores”.174 

 

Nesse cenário, não se pode ignorar que o ordenamento constitucional 

brasileiro, no artigo primeiro da Carta Magna de 1988 estabelece como fundamentos da 

República Federativa do Brasil, dentre outros, a dignidade da pessoa humana e os valores 

                                                             
171 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999, p. 
23 
172 LEAL, Rogério Gesta.op. cit. p. 51 
173 LEAL, Rogério Gesta.op. cit. p. 54 
174 LEAL, Rogério Gesta.p. 56 



 
 

do trabalho e da livre iniciativa.175  Os referidos fundamentos da República embasam 

todo o arcabouço constitucional e infraconstitucional, devendo ser observados, inclusive 

e principalmente, nas relações trabalhistas subordinadas.  

A relevância dos direitos fundamentais se agiganta, quando se verifica o 

teor da Constituição Federal de 1988, no título “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, 

quando trata de direitos individuais e coletivos (art. 5º); direitos sociais art. (6º ao art. 11); 

direitos de nacionalidade (arts. 12 e 13); direitos políticos (art. 14 a 17); sem olvidar os 

mandamentos de que a ordem econômica deve assegurar a todos existência digna 

(art.170, CF/88); de que a ordem social deve visar à realização da justiça social (art. 193, 

CF/88) e à educação, ao preparo do indivíduo para o exercício da cidadania (art 205, 

CF/88); entre outros.   

Sob esse enfoque, não se pode restringir os direitos fundamentais ao artigo 

5º da Constituição eis que tais direitos não se limitam à esfera interna, correspondendo ao 

reconhecimento de conquistas decorrentes da luta pelo direito e pela tentativa de 

regulação da vida, em uma sociedade de consumo globalizada.  

Como é cediço, a Constituição Brasileira de 05 de outubro de 1988, 

representa, além de etapa fundamental no processo de redemocratização do país, a ponto 

de ser reconhecida, como a única constituição brasileira a expressar a verdadeira 

identidade com o paradigma do princípio democrático. Neste sentido, vale refletir sobre a 

seguinte análise de José Afonso da Silva176:  

“é a primeira vez que uma Constituição assinala, especificamente, objetivos do 
Estado brasileiro, não todos, que seria despropositado, mas os fundamentais, e 
entre eles, uns que valem como base das prestações positivas que venham a 
concretizar a democracia econômica, social, e cultural a fim de efetivar a 
dignidade da pessoa humana”  

 

                                                             
175 Art. 1º CRFB/88- 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: 
I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa; V - o pluralismo político. 
 

176 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo, Malheiros, 1997,op. cit. p. 
93 



 
 

Com esses alicerces, é forçoso reconhecer que a ordem jurídico-

constitucional apóia-se em princípios basilares, como a valorização do trabalho, a justiça 

social, a submissão da propriedade à sua função socioambiental e o da dignidade da 

pessoa humana, sendo esta última, corolário direto da Declaração Universal dos Homens 

e do Cidadão, de 1948. 177 

Sob outro ângulo, com respaldo em Flávia Piovesan178, cumpre ter em 

mente que a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão “conquistou um 

status de um verdadeiro código comum de ação, afirmando uma certa ética universal, eis 

que consagra determinados valores de cunho universal a serem observados pelos 

Estados”, estabelecendo, assim, “duas categorias de direitos: civis e políticos e os 

econômicos, sociais e culturais”.179  

Refletindo sobre este assunto em particular, Gesta Leal critica que “o 

Brasil, em 10 de dezembro de 1948, firmou a Declaração; entretanto, pelo que se tem 

visto (...) não tem se preocupado muito com a implementação de suas normas”.180   Para 

justificar seu ponto de vista, faz referência aos freqüentes abusos e violações à dignidade 

humana, que se espraiam pelas relações sociais, que , indubitavelmente, encontram nas 

relações de trabalho um solo fértil. A progressiva invasão do capital internacional, a 

globalização, a sociedade de consumo ligada em rede, propiciaram um modelo de 

industrialização e desenvolvimento que vem consolidando, nas palavras de Gesta,  

“um  contingente de trabalhadores que tende a se organizar-se em sindicatos, 
corporações ou partidos políticos. Suas reivindicações crescem em peso e 
qualidade; exigem modificações na estrutura do Estado, postulando maior 
participação e denunciando os privilégios obtidos pelos setores mais poderosos, 
notadamente o capital estrangeiro”. (...) Em outras palavras, o impressionante 
descompasso entre uma Constituição que reconhece e assegura direitos e uma 

                                                             
177  LEAL, Rogério Gesta. op. cit. p. 105. No plano normativo, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, tem se apresentado como um instrumento impulsionador do processo de generalização 
da proteção internacional dos Direitos Humanos, dando ensejo à criação de vários outros mecanismos e 
planos normativos, tais como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, a Declaração 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de discriminação Racial de 1963 e Convenção das Nações Unidas 
de 1965.  
178  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo:Max 
Limonad, 1996, p.157 
179 PIOVESAN, op. cit. p.159 
180 A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão fora adotada e proclamada na terceira 
sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, em Paris, nos termos da Resolução n˚ 217 A (III) de 10 de 
dezembro de 1948. Nesta mesma data, fora assinada pelo Brasil. Quase quarenta anos depois, em 28 de 
novembro de 1985, o então Presidente da República, José Sarney, submeteu ao Congresso Nacional 
proposta de adesão do país ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, assim como ao Pacto 
Internacional sobre os Direitos Econômicos, sociais e Culturais. O Congresso Nacional aprovou a proposta 
de adesão aos dois textos pelo Decreto Legislativo n˚226, de 12/12/1991, sendo que o ato de adesão só veio 
a ocorrer em 24/02/1992. LEAL, Rogério Gesta,.p. 107 e 114-115 



 
 

Sociedade na qual se reconhecem violações constantes e gravíssimas aos 
Direitos Humanos, tem causas diversas e uma história comum: a história de um 
Estado no qual o autoritarismo e a centralização do poder político dominou e 
continua a porejar nas mais diferentes estruturas do poder.”181 

 

Na mesma linha de argumentação, alcança relevo a análise dos princípios 

constitucionais como instituidores de valores éticos e sociais fundantes de das relações 

entre Estado e Sociedade, comandando toda a ordem jurídica.  Como assentado, o 

constituinte brasileiro, inseriu uma “solução equilibrada para a questão da eficácia 

jurídica dos Direitos Humanos, catalogando-as nos Princípios Constitucionais e nos 

Direitos Fundamentais, bem como arrolando-as em outras regras jurídicas”.  Com base 

nessa premissa aos poderes constituídos “incumbe cumpri-la e, se for o caso, propor o seu 

aperfeiçoamento”.182  

Os princípios aparecem, assim, como “um conjunto de normas outras que 

não jurídicas” e, na visão de Ronald Dworkin183, a noção de princípio diz respeito “a um 

tipo de norma cuja observação é um requisito de justiça e equidade”.  Em outra linha de 

pensamento, o tema encontra significativo aprofundamento na Teoria dos Derechos 

Fundamentales de Robert Alexy184 

Nesse contexto, Gesta Leal, registra a importância dos princípios no 

processo hermenêutico de interpretação das normas que serão aplicadas, sempre em 

consonancia com a contextualização histórico-econômico e cultural.  Não obstante, o 

autor em comento ressaltou que “ o modelo de desenvolvimento brasileiro (é) [reforçou] 

a geração de uma distribuição desigual de direitos no país, não apenas no aspecto de 

renda, mas a uma distribuição de direitos mesmo: à educação, à saúde, ao trabalho digno, 

à habitação”.  

                                                             
181 LEAL, Rogério Gesta. op. cit. p. 163 -165 
182 LEAL, Rogério Gesta.op. cit. p. 169 
183DWORKIN, Ronald. Los Derechos em serio. Madrid: Ariel, 1997, p.124 apud  LEAL, Rogério Gesta. 
op. cit, p. 169.  Neste sentido o autor sustenta a sua argumentação na tese de que as decisões judiciais são e 
deveriam ser geradas por  princípios. Essa tese assevera, duplamente (porque além de fazer cumprir os 
direitos políticos, presume no ato de julgar a interferência das convicções morais e políticas do juiz, na 
prática, a dimensão política do jurídico, na medida em que joga para as decisões judiciais o fazer valer ou o 
fazer cumprir dos direitos políticos existentes.  
184 ALEXY, Robert. Derechos Fundamentales, Ponderación y Racionalidad. in JARAMILLO, Leonardo 
Garcia e CARBONELL, Miguel. El canon neoconstitucional. Madrid, España: Editorial Trotta, 2010, 
p.106.  Robert Alexy baseado no que designa como jusfundamentalidade, propõe uma visão pragmática, e 
independentemente da sua positivação, trata os direitos humanos e os fundamentais como expressões 
sinônimas e que demandam proteção.  .  



 
 

Daí porque o constitucionalismo contemporâneo deve se concentrar no 

intuito e na responsabilidade de contribuir para a universalização dos direitos humanos e 

fundamentais, bem como, garantir sua proteção e eficácia.186   

Ao tratar dos princípios, sobretudo tendo como foco a constitucionalização 

dos direitos do trabalhador, adquire relevo a análise da tutela da dignidade da pessoa 

humana e do valor do trabalho e da livre iniciativa.  

Segundo Maurício Godinho 187 , o princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, fundamento maior do Direito Constitucional Contemporâneo, se espraia com 

intensidade à valorização do trabalho.  Por seu turno, Ingo Wolfgang Sarlet 188 , 

reconhecido pensador sobre o assunto, define a dignidade da pessoa humana como:  

 

“a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venha a lhe garantir as condições essenciais mínimas para 
uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável  nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos”.  

 

Por certo, acrescenta Emerick189, “ao vender o único bem que possui, sua 

força de trabalho, o trabalhador não ingressa em um universo paralelo em que abdica de 

sua dignidade, sujeitando-se, por ser despossuído de poder, à privação de seus direitos 

fundamentais”.  

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana consagra que “o ser humano 

é o centro e o fim do Direito” e que  “deve assegurar que todo ser humano seja respeitado 

como pessoa, impedindo sua degradação ou redução a condição inferior à relativa a sua 

própria essência”190.   
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Hannah Arend191, ao se referir à proteção da dignidade da pessoa humana, 

deixa claro que “ o respeito pela dignidade humana implica o reconhecimento de cada 

indivíduo humano como edificador de mundo ou coedificador de um mundo comum”.   

Isso posto, sem sombra de dúvidas, ao celebrar o contrato de trabalho, o 

trabalhador subordinado não se separa da sua dignidade e personalidade, que preservam 

sua condição de objeto de tutela, ainda mais diante da assimetria de poder à qual está 

submetido.  São portanto intoleráveis as agressões aos seus direitos fundamentais sob 

qualquer pretexto, menos ainda a mera busca do lucro.  Neste sentido, é pertinente refletir 

sobre seguinte interpretação de Emerick192:  

 
“É inegável a assimetria própria da relação de trabalho, derivada da 
desigualdade fática invencível entre as partes, porém, é forte a tendência de 
superação das formas despóticas e hierárquicas de gestão empresarial, em que 
as condições de trabalho são ditadas de modo unilateral e autoritário pelo 
empregador. O moderno Direito do Trabalho tem caminhado ao encontro da 
democratização interna da empresa, sobretudo em face da expressa opção feita 
pela Constituição da República de 1988, que erigiu quatro princípios basilares 
de afirmação do valor-trabalho: o da valorização do trabalho, o da justiça 
social, o da submissão da propriedade à sua função socioambiental e o 
princípio da dignidade humana.” 193.     

 

O Homem, na condição de trabalhador(a), é protagonista dessa relação de 

poder e “contribui para a organização, compartilhando a manifestação singular de sua 

personalidade única e, desta forma, agregando valor, originalidade e qualidade ao meio 

produtivo em que atua”.194  Nesta esteira de raciocínio, passa-se a abordar os direitos da 

personalidade e, em especial, os dessa pessoa trabalhadora.  Traçando-se breve escorço  

evolutivo acerca desse elenco de direitos, de pronto, é importante destacar que “a noção 

de um direito geral de personalidade somente floresceu entre os séculos IV e III a.C., por 

influência da Filosofia que conhecia, então, seu apogeu”.195  Neste período, “o direito 

vigente reconhecia ser cada ser humano possuidor de personalidade e de capacidades 
                                                             
191 ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. P 458 (p. 509 da trad. Brás.) apud ARENDT, Hannah. 
A condição humana, XIV 
192 EMERICK, op. cit. p. 92. 
193 EMERICK.  op. Cit., p cit 
194 R.A. Capelo de Souza, O Direito da personalidade, p 43. Gilberto Cotrim, História Geral, p 
47-51 In: SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua Tutela. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2005, p.24.  
195  R.A. Capelo de Souza, op. cit,p 43. Gilberto Cotrim, História Geral, p 47-51 apud 
SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua Tutela. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2005, p.24  



 
 

jurídicas” e “as distinções de classes, mantidas pelos estatutos jurídicos, estabeleciam, 

tão-somente, distinções qualitativas”. 196   

Em Roma, a personalidade, considerada privilégio, era restrita àqueles que 

reunissem status.  Nesse passo, os escravos, por não serem livres, não eram sujeitos de 

direito, mas equiparados à condição de coisa ("res"); em paralelo, na concepção 

romanística da personalidade, incluíam-se as mulheres e todos os homens que 

apresentassem alguma deformidade física.  Para o direito romano, a expressão 

personalidade restringia-se aos indivíduos que reunissem: o status libertatis, o status 

civitatis e o status familiae.197 

A Idade Média, sob influência dos costumes e da religião, com destaque ao 

Direito Canônico, “lançou as sementes de um conceito moderno de pessoa humana 

baseado na dignidade e na valorização do indivíduo”. A concepção de dignidade que se 

passou a adotar desde então  “teve origem na concepção cristã de pessoa  como uma 

sustância racional e no da imortalidade da alma e da ressurreição do corpo”.198  

A partir do Renascimento, do Humanismo e do Antropocentrismo, os 

filósofos passaram a refletir sobre a condição dos homens como seres que se relacionam 

entre si e com o Estado, destacando-se, porém,  que “a proteção da pessoa humana, 

reconhecida pelo Estado, só encontra suas origens no Liberalismo, que se desenvolveu na 

Inglaterra no final do século XVII”.199   

A rigor, “o desenvolvimento do Capitalismo, nos séculos XVII e XVIII, 

propiciou a ascensão da burguesia como um poder econômico, principalmente na França 

e na Inglaterra”, mas os direitos da personalidade, por seu turno, só se consolidaram ao 

longo do século XX, principalmente, no Pós-Segunda Guerra Mundial.200   

                                                             
196 R.A. Capelo de Souza, O Direito da personalidade, op. cit, p 43. Gilberto Cotrim, História 
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qualquer prática de atos de excesso de uma pessoa contra a outra e a última proibia a prática de 
atos de insolência contra a pessoa humana.  
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Nas primitivas sociedades burguesas do século XIX, pautadas no ideário 

que privilegiava o direito de propriedade e à iniciativa individual, não havia proteção 

estatal específica aos direitos da personalidade.   

Em prosseguimento, a partir da emergência das sociedades tecnológicas, 

mais precisamente nos séculos XX e XXI, a personalidade passou a possuir amparo 

constitucional e infraconstitucional em quase todos os países.  

Por sua vez, o ordenamento jurídico brasileiro, no Código Civil de 2002, 

inovando em relação ao antigo Código de 1916, reservou seus artigos 11 a 21 para a 

tutela dos direitos da personalidade.  Conforme análise de muitos doutrinadores, entre os 

quais Roxana Borges201, “atribui personalidade jurídica a todos os seres humanos (pessoa 

física ou natural) e a algumas entidades abstratas (pessoas jurídicas)”. São portanto, 

sujeitos de direito aqueles a quem o ordenamento confere personalidade jurídica, com a 

ressalva de que nem todos os sujeitos de direito têm personalidade e são dotados de 

direitos da personalidade.  A personalidade consiste em “atributo da pessoa humana”, ao 

qual está indissoluvelmente ligada; atributo imposto pelo ordenamento jurídico e 

compreende "o complexo valorativo intrínseco (intelectual e moral) e extrínseco (físico) 

do ente, alcançando a pessoa em si, ou integrada à sociedade, mas em termos de 

consideração, de conceituação, ou de apreciação".202 

Com fundamento na perspectiva filosófica, Hogemann203 adverte que “o 

ser humano é o único dotado de direitos naturais, essenciais e absolutos, originários de 

sua própria qualidade de ser humano, que se configuram como atributos de sua 

personalidade”.  

Consoante o magistério de Caio Mario da Silva Pereira204, os direitos da 

personalidade subdividem-se em dois grupos: adquiridos e inatos.  Nos primeiros, a lei 

determina a extensão do seu conteúdo e os segundos, supra estatais, independem da 

vontade do legislador, sendo absolutos, irrenunciáveis, intransmissíveis e imprescritíveis.   

                                                             
201  BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos da Personalidade e Autonomia Privada. 
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202 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. op. cit , p. 30. 
203 HOGEMANN, op. cit. p.23 
204 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol.1. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 153. 



 
 

Adriano De Cupis 205 , por sua vez, apresenta um esteio hierarquizado, 

defendendo os bens objeto dos direitos da personalidade como os de maior valor jurídico 

e aptos a servir de fundamento de validade para todos os demais.  Os direitos da 

personalidade protegem os próprios direitos da pessoa humana, como o direito à vida, à 

integridade física e psíquica, intelectual, ao próprio corpo, à intimidade, à privacidade, à 

liberdade, à honra, à imagem, ao nome, entre outros206.  

Não obstante a legislação trabalhista não possua regra própria destinada a 

proteger efetivamente os direitos da personalidade do trabalhador nas relações de 

emprego, salvo em alguns aspectos e de forma pontual, os direitos da personalidade se 

relevam no meio ambiente do trabalho com elevada maestria.  Nesse âmbito, cumpre 

buscar respaldo na ordem constitucional e civil.  O empregado tem direito à vida, à 

integridade física e psíquica, à integridade intelectual, ao próprio corpo, à intimidade, à 

privacidade, à liberdade, à honra, à imagem, e todos os demais inerentes à pessoa 

humana.  Como se demonstrou ao longo do estudo, tais direitos são frequentemente 

violados pela atuação desmedida do poder inerente ao outro sujeito da relação trabalhista 

subordinada: o empregador. 

 

3.2 - A dignidade da pessoa humana e o direito à integridade 
psicofísica do empregado 
 

Não obstante a hegemonia da sociedade de consumo, a integridade 

psicofísica do empregado constitui direito fundamental, resguardado sob a égide do 

princípio da dignidade da pessoa humana, com amparo constitucional.  Pelo menos no 

plano formal, afastaram-se as concepções autoritárias do poder empregatício absoluto e 

ilimitado em prol de visão democrática e humanística, a começar, pelo respeito à 

dignidade da pessoa humana do empregado.   

Tratando do assunto, Emerick comenta que: 

 

“Ao princípio da dignidade apraz impedir que o capital invada completamente 
a vida do empregado, tomando-lhe de assalto desejos, mente e coração, 
extraindo-lhe todas as suas forças, muito além do admissível, esgotando sua 
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possibilidade de auto-identificação fora do trabalho, causando efeitos danosos 
o seu equilíbrio emocional e ferindo a sua auto-estima”.207  

 

A abordagem do tema alcança reforço na análise de Sarlet 208 , quando 

identifica a integridade física (psicofísica), a isonomia, a proteção da vida e o resguardo 

da intimidade como elementos essenciais ao conceito de dignidade da pessoa humana.  O 

direito à integridade física e psíquica constitui mecanismo de defesa da personalidade 

contra ameaças e agressões, tão comuns no seio das relações de trabalho subordinadas.   

Como ressaltado, a sociedade contemporânea imprime ritmo de exploração 

e dominação, numa tendência a sobrepor-se aos direitos do trabalhador, em evidente 

descompasso e expressa violação  à ordem constitucional e infraconstitucional. As 

ofensas à integridade psicofísica do empregado são recorrentes e decorrem, em regra, da 

não observância pelo empregador dos limites ao seu poder empregatício. Nesse passo, 

são comuns as denúncias de “constrangimentos, tais como a imposição de metas de 

produção, o dano moral, assédio moral e o dano psíquico, estes últimos, espelhados em 

violações freqüentes e graves à intimidade, à vida privada e à honra do empregado”209.  

Como cediço, a integridade psicofísica implica o direito a não sofrer 

violações em seu corpo ou em aspectos de sua personalidade, que abarcam aspectos da 

vida moderna, ligados especialmente a temas como saúde e biodireito em cujo âmbito 

deseja-se proteger “a incolumidade do corpo e da mente. Consiste em manter-se a higidez 

física e a lucidez mental do ser, opondo-se a qualquer atentado que venha a atingi-las, 

como direito oponível a todos”210.  

No modelo francês211, o direito do ser humano à integridade psicofísica 

não se restringe à proteção em relação a terceiros, abrangendo, de igual sorte, a proteção 
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em relação ao próprio indivíduo, de seu corpo e sua psique.  Na Itália212, assim “como 

acontece em todos os países modernos e democráticos, o Estado italiano protege o 

indivíduo que habita em seu território, zelando por sua saúde psíquica e física”.  Já no 

ordenamento nacional213, a Constituição de 1988 “procurou tutelar a pessoa humana 

desde seu nascimento até a morte”, quando consagrou a dignidade da pessoa humana 

como um de seus princípios fundamentais, assegurando a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à segurança, à propriedade.  Ademais, garantiu expressamente a 

integridade psicofísica aos empregados, através dos direitos sociais, conforme se explicita 

a seguir:  

 

“A integridade psicofísica é garantida aos empregados, no Capítulo “Dos 
Direitos Sociais”, estando garantido o direito à saúde, ao lazer, à maternidade, 
à infância, ao salário que lhes assegure moradia, alimentação e educação, 
jornada de trabalho máxima por dia, repouso anual e semanal remunerado, 
redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas destinadas a 
tutelar a saúde, a higiene e a segurança, o seguro contra acidentes do trabalho e 
o direito à reparação de danos patrimoniais e morais, quando o empregador 
incorrer em dolo ou culpa, e independentemente de culpa, à previdência e 
assistência social e à aposentadoria, previstas em capítulo específico, destinado 
à Seguridade Social, Capítulo II, do Título III (...). 

 

Carlos Alberto Bittar 215  reforça essa inferência, quando define a 

integridade física como direito fundamental constitucionalmente consagrado e um dos 

pressupostos da realização dos objetivos da sociedade, tendentes a abolir excessos no 

sistema repressivo, com o repúdio à tortura, às penas cruéis e ao tratamento desumano ou 

degradante.   

Elimar Szaniawski216, ao tratar dos direitos da personalidade sublinha a 

inclusão do direito ao corpo nessa categoria e afirma: 

 

“Em relação ao corpo vivo, tem-se reconhecido um direito da pessoa a 
assegurar os interesses morais e materiais do corpo, ou de certas partes do 
mesmo, possibilitando ao ofendido o poder de pôr fim a qualquer ato de 
natureza material que venha a ofender seu próprio corpo, tendo a doutrina 
reconhecido esse direito, classificando-o entre os direitos da personalidade”.  
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O corpo e os seus elementos básicos: o somático, a psique e a saúde são 

alvo de proteção específica no conteúdo do bem juscivilístico,  “importa ter presente que 

o corpo humano enquanto vivo é uma realidade dinâmica, autocentrada e auto-activa, 

marcada por uma evolução constante, o que impõe que se tome como bem da 

personalidade humana (...) e que se adeque continuamente a tutela juscivlística da 

personalidade à própria evolução do corpo humano.”217  

Nessa linha de análise, merecem destaque as considerações de Ortega e 

Athaualpa Fernandez, responsáveis por reflexões construtivas acerca dos novos 

conhecimentos e técnicas da medicina e da neurociência e suas implicações sobre o 

direito e a moral.  Athaualpa Fernandez218 instiga os operadores do direito à compreensão 

do ser humano como resultado de unidade entre o biológico, psicológico e sociocultural, 

através de estudo neurocientífico, da análise do cérebro, vislumbrando a possibilidade de 

leitura cerebral, através de conhecimentos e técnicas específicas, da própria anatomia do 

cérebro e suas funções, aptas a serem utilizadas como determinantes comportamentais, 

defendendo o emprego das modernas técnicas nos Tribunais.   

Por seu turno, Ortega219, em “Corpo Incerto” propicia uma genealogia das 

técnicas médicas como o Raio X, as tomografias, ultrassonografias e demais mecanismos 

que permitem uma “visualização do invisível”, contemplando o interior do corpo 

humano, que vieram a representar avanços nos planos social e cultural, o que designa 

como virada somática da subjetividade.  Os avanços médicos ultrapassam a esfera 

biomédica, com implicações no campo social e jurídico. Passa-se, assim, a vivenciar uma 

“ambivalência ontológica da visceralidade”, com a possibilidade de transformar o 

estranho –o interior do corpo humano, em particular, familiar.   

Nessa vertente de compreensão, verifica-se “estreita vinculação entre o 

interior do corpo e a dimensão psicológica da interioridade ou da privacidade” 220 , 

alcançando relevo a tutela e o conhecimento do corpo humano e a dignidade e integridade 

psicofísica do ser humano e, neste caso, dos empregados.  
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Como exposto, o mundo contemporâneo imprimiu nova relação entre vida e 
poder, particularmente quando se admite, entre outros aspectos, que a 
discussão sobre biodireito passa a ser indissociável da idéia de biopoder.  Com 
alicerce no entendimento de Hans Jonas221, pode-se inferir que “o controle 
biológico do homem, especialmente o controle genético, levanta questões 
éticas de um tipo totalmente inédito, para as quais nem a práxis, nem o 
pensamento anteriores nos preparam”.  O autor em tela defende a prudência 
como o primeiro dever ético a ser observado E acrescenta que “Neste caso, 
manda-nos a sabedoria a ir além e a examinar o uso dos poderes, mesmo antes 
de eles se encontrarem prontos para ser usados”.222.  Guardando coerência com 
suas idéias propõe a utilização do termo engenharia biológica, ao mesmo 
tempo em que levanta a questão do poder e sua íntima ligação com a 
tecnologia“(...) a ciência e a técnica aumentam o poder do homem sobre a 
natureza. Como é evidente, também aumentam os poderes do homem, como a 
sujeição dos homens ao poder de outros homens, para já não falar da sua 
sujeição comum aos desejos e dependências criados pela própria 
tecnologia”.223 

 

  No cotidiano  das relações de trabalho subordinadas, os direitos da pessoa 

humana apresentam-se em constante embate com o direito de propriedade do 

empregador, espelhado em seu poder de mando, de onde, não raro, emanam constantes e 

graves ameaças, entre outras ofensas, as quais, na prática tornam crônica uma relação 

extremamente desigual.  

 

3.3 Conformações normativo-principiológicas dos direitos do 

empregado versus direito potestativo do empregador 

 

A grande preocupação e desafio que se prolongam ao longo dos séculos, 

como vem sendo ressaltado no presente estudo, reside, justamente, na incessante busca de 

equilíbrio das relações de trabalho subordinadas, nas quais há colisão direta de direitos 

fundamentais, constitucionalmente assegurados em uma relação de poder e dominação 

inserida no mercado capitalista globalizado.  

A sociedade pós-moderna está em constante transformação e consagra 

novos instrumentos de canalização do poder.  O objetivo, após identificar o poder do 

empregador e os direitos da personalidade do empregado, envolvidos em um diagrama 

estrutural de poder, consiste em fortalecer a visão foucaultiana de que não existem 
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sociedades livres de relações de poder, bem como, que os indivíduos são resultado dessas 

relações de poder. 

Com efeito, os novos valores que movem a sociedade pós-moderna 

globalizada e de consumo, bem como as ideologias que formam o pano de fundo da todas 

as relações, sobretudo as produtivas, propiciam os abusos de direito, na cobrança do 

capital sobre o trabalho e deixam evidente a manifesta assimetria de poder de onde se 

extrai lucro para a parte mais forte: o empregador capitalista.224  

Observa-se busca desenfreada por lucros e resultados e crescente 

aviltamento da dignidade do trabalhador, em manifesta desproporção com o razoável, 

revelando “alto risco de laceração da integridade moral e psíquica do empregado, 

violando seu valor como pessoa e afrontando direitos que a própria Constituição elegeu 

como fundamentais”. 225   

Nesse sentido, Arendt tomando como referencia as idéias de Adam Smith, 

adverte para uma questão de extremo relevo, qual seja, a conscientização desses atores 

sociais – os empregados - como protagonistas desse enredo de exploração, na medida que 

a ideologia capitalista de consumo é incorporada, pois 

 

“Quanto mais fácil se tornar a vida em uma sociedade de consumidores ou de 
trabalhadores, mais difícil será preservar a consciência das exigências da necessidade 
que a compele, mesmo quando a dor e o esforço, as manifestações externas da 
necessidade, são quase imperceptíveis. O perigo é que tal sociedade, deslumbrada pela 
abundância de sua crescente fertilidade e presa ao suave fornecimento de um processo 
interminável, já não seria capaz de reconhecer a sua própria futilidade – a futilidade de 
uma vida que “não se fixa nem se realiza em assunto algum que seja permanente, que 
continue a existir depois de terminado (seu) trabalho”. 226 

 

No Brasil, a Constituição de 1988, como ressaltado, consagrou a dignidade 

como princípio e, considerando a sua eminência, proclamou-o entre os princípios 

fundamentais, atribuindo-lhe o valor supremo de alicerce da ordem jurídica democrática.  
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O grande problema cinge-se, entretanto, na busca pelo equilíbrio no 

âmbito dessas assimétricas e desproporcionais relações de trabalho, à medida que, no 

ordenamento infraconstitucional não há normas específicas para delimitar a atuação do 

empregador, nem na Consolidação das Leis de Trabalho, nem em leis trabalhistas 

esparsas, que venham a impor objetivamente limites e sanções.  Questões como sigilo de 

correspondências, de comunicações telefônicas e transmissão de dados, trabalho virtual, 

entre outras, ligadas diretamente aos direitos do empregado e que confrontam com o 

poder fiscalizatório do empregador, ficam a par da doutrina e da jurisprudência. 

Os direitos fundamentais do empregado entram constantemente em 

conflito com o poder empregatício decorrente do direito fundamental de propriedade do 

empregador e, lamentavelmente são, na maioria das vezes, violados em prol do 

atendimento das exigências da sociedade capitalista competitiva e globalizada. 

O exercício do poder empregatício, conquanto seja necessário para que o 

empregador possa gerir os interesses do empreendimento, não é ilimitado 227 , como 

exposto no capítulo anterior do presente estudo.   

O primeiro limite que se propõe é eminentemente ético: o respeito à 

dignidade da pessoa do trabalhador, o reconhecimento dos direitos do empregado 

enquanto pessoa.  Qualquer conduta do empregador que venha a ferir o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana exorbitará do exercício legítimo de seu poder empregatício 

e constituirá constrangimento na relação de trabalho.  Urge encontrar parâmetros para a 

tutela efetiva da dignidade humana e dos direitos fundamentais do empregado nas 

relações de trabalho subordinadas.  

Vale ressaltar que a questão não é tão simples e, como adverte Sandra Lia 

Simon228, conquanto a ordem jurídica privilegie o hipossuficiente da relação de trabalho, 

em caso de conflitos entre direitos fundamentais, não se aplicarão os princípios do Direito 

do Trabalho, já que o atendimento exclusivo das necessidades do empregado, em 

desfavor do patrão, acarretará violação de outras normas constitucionais.   

Segundo a autora mencionada, “não se trata, pois, de mera aplicabilidade 

de regra prevista em lei; ao contrário, dever-se-á sopesar o objeto de cada princípio 
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fundamental em discussão, buscando-se sempre o equilíbrio”.  Dizendo de outra forma, 

apesar de os direitos fundamentais do empregado refletirem aqueles considerados 

essenciais à sua existência digna como ser humano, mister se faz observar a característica 

essencial a sua limitação; ou seja, nenhum direito fundamental pode ser considerado 

absoluto, encontrando estes limites quando, justamente, opostos a outros direitos também 

considerados fundamentais.  

Nesse cenário de colisão de direitos fundamentais do empregado versus 

direito fundamental de propriedade do empregador é que, inicialmente, ganha destaque o 

Princípio da Proporcionalidade como instrumento de solução de conflitos na colisão de 

direitos fundamentais. 

Canotilho229, em obra clássica, aborda o tema e conceitua a colisão de 

direitos fundamentais de modo bipartido, quando elucida que: 

 

“Considera-se existir uma colisão autêntica de direitos fundamentais quando o 
exercício de um direito fundamental por parte de seu titular colide com o 
exercício do direito fundamental por parte de outro titular (...) A colisão de 
direitos em sentido impróprio tem lugar quando o exercício de um direito 
fundamental colide com outros bens constitucionalmente protegidos.”  

 

O Princípio da Proporcionalidade ocupa lugar de evidência no Direito 

Constitucional contemporâneo.  Wilson Steinmetz230, discorre sobre a colisão de direitos 

fundamentais e o princípio da proporcionalidade e leciona que  “o princípio ordena que a 

relação entre o fim que se pretende alcançar e o meio utilizado deve ser proporcional, 

racional, não excessiva, não-arbitrária. Isso significa que entre meio e fim deve haver 

uma relação adequada, necessária e racional ou proporcional” . 

A Proporcionalidade, por sua vez, enquanto princípio,  comumente se 

apresenta associada ao da Razoabilidade.  Emerick231 , refere-se à Proporcionalidade 
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como princípio insculpido “pela noção de proibição do excesso, ou mandado de 

ponderação, no sentido de que deve existir correta proporção entre os fins visados e os 

meios utilizados para atingi-los”. E acresce que: 

  

“É de interesse registrar que o princípio da proporcionalidade frequentemente 
associa-se a outro princípio na avaliação das condutas humanas e sociais: trata-
se do princípio da razoabilidade. A utilização conjugada desses dois princípios 
é de tanta utilidade, que se tem admitido a existência de um princípio 
combinado daí resultante – o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.  
A noção de razoabilidade encerra a idéia de sensatez, de ponderação, indicando 
que, os atos humanos devem orientar-se por um padrão de equilíbrio, 
viabilidade e pertinência”.232  

 
Eduardo Slerca233, tratando da aplicação desses princípios, reitera que: 

 

 “Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cada qual com suas 
nuanças, prestam-se ao mesmo e sublime fim: sem invadir a área de 
competência dos demais poderes, investem o judiciário de instrumental que lhe 
permite o exame de justiça das Leis e a garantia do núcleo essencial dos 
direitos fundamentais, combatendo leis por si injustas ou desarrazoadas ou que 
comportem restrições inaptas ao fim a que se destinam, leis desnecessárias ou 
cuja carga restritiva seja desproporcional ao benefício em vista”. 

 

Contudo, longe de se negar a importância das supracitadas análises, 

cumpre ressaltar que o presente estudo, ao se propor a um enfoque jurídico-filosófico 

crítico do tema, focado no estudo das relações de trabalho subordinado como fator 

determinante à compreensão das microestruturas de poder, não se vincula às respostas 

prontas. 

Canotilho234, faz referência ao tema e adverte que “(...) Não existe, porém, 

um padrão ou critério de soluções de conflitos de direitos válido em termos gerais e 

abstractos”.  

Defende-se, assim, no tocante ao equilíbrio das relações de trabalho, a 

necessidade da adoção de Cláusula Geral de Tutela dos direitos da personalidade, como 
                                                             
232 EMERICK.  Op. Cit., p 96 
233 SLERCA, Eduardo. Os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Rio de Janeiro: Lúmen 
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tentativa de definir um parâmetro mínimo a ser observado pelos empregadores, sob pena 

de as questões pendentes continuarem sem solução e se perpetrarem os abuso de direito 

no tempo.  Nessa linha de análise, relegar o homem e a sociedade a segundo plano, em 

prol do lucro e da concorrência, reflete inversão de valores, intolerável no plano ético, 

filosófico ou jurídico.  

Cabe ao Estado intervir, para trazer a tutela efetiva desses direitos e 

consagrar a existência da supramencionada Cláusula Geral de Tutela dos direitos da 

personalidade. A atuação terá caráter inicial de informar e definir os parâmetros mínimos 

a serem observados no dia a dia, preventivamente e espontaneamente, ou 

alternativamente, podendo prever sanções caso descumpridas.  Nessa interpretação, não 

se trata de enumerá-los taxativamente, pois “os direitos de personalidade não são, nem 

devem ser numerus clausus” pois “seu catálogo está em contínua expansão, constituindo 

uma série aberta de vários aspectos da personalidade”. Trata-se de colocar a dignidade 

em primeiro plano e a partir daí assegurar a observância dos direitos a ela inerentes235.  

Seguindo Kant236 e seu imperativo categórico, “no mundo social existem 

duas categorias de valores: o preço e a dignidade.  Enquanto o preço representa um valor 

exterior (de mercado) e manifesta interesses particulares, dignidade representa um valor 

interior (moral) e de interesse geral. As coisas têm preço; as pessoas dignidade.” 237  O 

valor moral se encontra infinitamente acima do valor de mercadoria, porque, ao contrário 

deste não admite ser substituído por equivalente. Daí a exigência de jamais transformar o 

homem em meio para alcançar fins particulares, conclui  Maria Celina Bodin de Moraes.  

O respeito à dignidade da pessoa humana, fundamento do imperativo 

categórico kantiano, de ordem moral, passa a assumir caráter norteador de toda a ordem 
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236 Idem, p.81 
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ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais”, que exprime a separação entre o reino 
natural das causas e o reino humano dos fins, atribuindo à vontade humana uma vontade legisladora geral.”    



 
 

constitucional e infraconstitucional, tanto nacional quanto internacionalmente238.  Neste 

cenário, a adoção de Cláusula Geral de Tutela dos direitos da personalidade entra em 

cena.  O trabalhador passa a ser o personagem principal dessa trama, apto a trazer 

parâmetros para que o empregador possa gerir sua atividade e alcançar lucro, mas em 

observância aos direitos da personalidade dos empregados.  

Como se pode depreender, a abordagem ora proposta revela a importância 

da Filosofia e da Sociologia do Direito, sobretudo no aprofundamento da análise (crítica) 

de questões em que uma leitura restritiva do direito posto tem-se mostrado insuficiente.  

A noção central consiste, justamente, em contextualizar para que venha a lume uma 

perspectiva crítica de compreensão dos problemas, de seus determinantes e dos 

parâmetros para uma solução. A adoção da referida Cláusula Geral deve ter como bússola 

essa visão jus-sócio-filosófica a fim de que se alcance efetividade aos ditames 

constitucionais e outros documentos, inclusive internacionais, na proteção dos direitos 

dos trabalhadores . 

Vicente Barretto propicia relevante esclarecimento, quando insere o 

imperativo jurídico categórico como “instrumento hermenêutico utilizado para que se 

possa estabelecer os conteúdos dos princípios morais, que serão os argumentos racionais, 

necessários para a solução da tautologia de que os direitos humanos são os direitos do ser 

humano.  Nessa linha não se admitem condicionamentos “a titularidade de tais direitos às 

condições externas ao próprio ser humano ou construídas social e artificialmente por uma 

coletividade de seres humanos, tais como nacionalidade, riqueza, religião, gênero e assim 

por diante”. Na conclusão do aludido filósofo do Direito, “os direitos humanos existem, 

sob essa perspectiva, por si mesmos pautando a regulação das particularidades sociais e 

culturais da pessoa”. 239 

Em outra passagem de sua obra, Barretto, ao citar Kant, faz uma análise 

contextualizada da efetividade dos direitos fundamentais nas globalizadas sociedades de 

consumo, observando que: 

Todos esses resultados dos novos tipos de relações econômicas e sociais 
evidenciam um quadro de distorções e violações da dignidade da pessoa 
humana, que somente poderá ser corrigido – e esta é a contribuição central de 
Kant para a reflexão contemporânea – por um direito também global, 
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cosmopolita e que afirme e garanta os valores constitutivos da dignidade 
humana.240 

 

Nesse cenário de violações, merece realce a concepção da moral no 

Direito, como instrumento de limitação do poder e da busca pela efetividade dos direitos 

fundamentais.  Hart241defende, que não obstante a distinção entre Direito e Moral, há 

íntima relação entre eles e que a estabilidade do ordenamento depende do equilíbrio desta 

relação.  

Eusebio Fernandez242 ao discorrer sobre a moral no Direito destaca que um 

dos grandes do desafio do Estado Democrático de Direito é superar a óptica kelseniana, 

por meio da qual se trata da moral no Direito como questão de interesse exclusivo dos 

políticos, dos filósofos e não dos profissionais Direito.  Em contraponto, traz à baila o 

pensamento de Hart, quando procura propor uma solução para o aparente conflito entre 

moral e direito, salientando quatro pontos: a) na importância que a filosofia moral e 

jurídica representa para as relações entre o Direito e a moral,destacando a necessidade de 

distinguir moral privada, da moral pública, no intuito de determinar condutas que serão 

exigidas com o rigor próprio do Direito e o modo como devem realizar-se as ações 

enquanto reguladas pela moral e enquanto realizadas pelo Direito; b) apresenta o Direito 

e a moral como formas de controle social distintos, por seu conteúdo, finalidades e 

sanções diante de violações; embora conexos. O autor sinaliza para a necessidade de 

transformações jurídicas e de não se confundir no Direito o que é e o que deve ser; c)  

defende que as soluções propostas para o embate entre moral e Direito não estão corretas, 

não se devendo adotar apenas o positivismo kelseniano, nem o jusnaturalismo tradicional; 

d) analisa as idéias de Hart e de sua teoria de um conteúdo mínimo de Direito Natural, a 

fim de agregá-las a seus próprios posicionamentos e fazendo uma abordagem do tema 

sobre contrapontos distintos. E, em sua conclusão, enaltece a teoria de Hart, mas a 

classifica como insuficiente para responder aos anseios desse embate entre Direito e 

Moral, sem olvidar a importância desse Direito natural mínimo, como uma espécie de 
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plataforma básica à criação de dimensões objetivas nas almejadas soluções e indica 

postura ponderada entre o positivismo e o Direito Natural, como defendido por 

Radbruch.243 

A rigor, o tão almejado equilíbrio está intimamente ligado ao respeito aos 

direitos fundamentais e, sob o enfoque contemporâneo, ao respeito à moral e à dignidade 

da pessoa humana; ou seja, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, segundo o qual 

“o ser humano é o centro e o fim do Direito” e, ainda,  “deve assegurar que todo ser 

humano seja respeitado como pessoa, impedindo sua degradação ou redução a condição 

inferior à relativa a sua própria essência”244. Trata-se, portanto, de reconhecer a dignidade 

como prioritária e, a partir daí, assegurar a observância dos direitos a ela inerentes245.  O 

respeito à dignidade da pessoa humana, fundamento do imperativo categórico kantiano, 

de ordem moral assume caráter norteador de toda a ordem constitucional e 

infraconstitucional, tanto no plano nacional quanto internacional246. Assim concebida, a 

efetividade dos direitos fundamentais abarca o conjunto de dimensões destacadas no 

presente estudo, qual seja, uma atuação interligada da tríade homem, sociedade e poder, 

em respeito à dignidade da pessoa humana. 

Decorre do exposto que a proteção aos direitos da pessoa humana do 

empregado é premissa norteadora de solução equilibrada para os conflitos típicos das 

relações de trabalho, de modo a impedir a sobreposição do direito fundamental de uma 

das partes sobre a outra.  Como ressaltado, sendo o empregador capitalista detentor do 

poder de comando da relação, via de regra, prevalecem os interesses do empregador. 

Mais uma vez, a filosofia do Direito traz preciosas luzes à compreensão 

dos rumos da sociedade globalizada e para a construção de uma ordem jurídica com 

conteúdo moral e jurídico, “como condição de controlar e humanizar o processo 

globalizador”.247 
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CAPÍTULO 4  

 RELAÇÕES TRABALHISTAS EM VISÃO PROSPECTIVA 

 

4.1 A busca de efetividade da tutela dos direitos fundamentais do 

trabalhador. 

 

Neste capítulo, toma-se como ponto de referência as transformações 

ocorridas na técnica, na ciência, na economia e suas repercussões nas relações de 

trabalho, para analisá-las sob um viés sócio-jurídico e filosófico.  No desenvolvimento do 

capítulo, trata-se da necessidade de readequação do Estado e do governo, com vistas a 

assegurar a efetividade da dignidade da pessoa humana e, consequentemente, dos direitos 

fundamentais do trabalhador.  Espera-se que esses fundamentos contribuam para que se 

aprofunde a análise do presente e identificação dos desafios do futuro, mediante 

ponderações e reflexões que conduzam a uma solução equilibrada. 

De pronto, vale sublinhar que, nesse propósito, a Sociologia e a Filosofia 

do Direito são poderosos aliados, propiciando elementos que favorecem a identificação 

das causas dos conflitos que persistem ao longo do tempo.  Dizendo de outra forma, 

trafegando nesse caminho, pode-se identificar que as distorções estão escoradas na 

estrutura e funcionamento da sociedade, da tecnologia, da globalização; em resumo, nas 

transformações históricas e tecnológicas que marcam a vida em sociedade e, por isso, 

também no mundo do trabalho. 

Nesse sentido, reitera-se que a intensificação e diversificação do processo 

de globalização, responsável pela emergência de uma sociedade de consumo ligada em 

rede, alterou significativamente os diagramas e as estruturas de poder.  Os avanços 

tecnológicos propiciam atualização nos processos produtivos de trabalho, transformação 

nos mercados e na estrutura ocupacional.  

Conforme análise de Castells, a estabilidade e a prosperidade do modelo 

Keynesiano de crescimento capitalista entrou em crise e, a partir da década de 1990, 

fortaleceu-se a tese de desregulamentação, da privatização e do desmantelamento do 

contrato social entre capital e trabalho, fenômenos que levaram à reestruturação do 

capitalismo, que passou a ser globalizado.  Segundo palavras textuais do autor em tela; 



 
 

“Em resumo, uma série de reformas, tanto no âmbito das instituições como do 
gerenciamento empresarial, visavam quatro objetivos principais: aprofundar a 
lógica capitalista de busca de lucro nas relações capital/trabalho; aumentar a 
produtividade do trabalho e do capital; globalizar a produção, circulação e 
mercados, aproveitando a oportunidade das condições mais vantajosas para a 
realização de lucros em todos os lugares; e direcionar o apoio estatal para 
ganhos de produtividade e competitividade das economias nacionais, 
frequentemente em detrimento da proteção social  e das normas de interesse 
público. A inovação tecnológica e a transformação organizacional com enfoque 
na flexibilidade e na adaptabilidade foram absolutamente cruciais para garantir 
a velocidade e a eficiência da reestruturação”.248 

 

As novas tecnologias incorporadas ao ambiente do trabalho propiciaram, 

por sua vez, a reestruturação do processo produtivo, vertiginoso crescimento quantitativo 

e qualitativo da produção, o que se fez acompanhar por precariedade das condições de 

trabalho, com reflexos ainda mais perversos no tratamento da dignidade do trabalhador.   

Como sublinhado por Alain Touraine249, “numa sociedade pós-industrial 

em que os serviços culturais substituíram os bens materiais no cerne da produção, é a 

defesa da personalidade e cultura do sujeito contra a lógica dos aparatos e mercados que 

substitui a idéia de luta de classes”.  

As modernas técnicas favorecem a intensificação do comando do 

empregador sobre o empregado, revigorando seu poder de direção, a ponto de estender 

seus domínios não apenas ao tempo trabalhado, alcançando o domínio do corpo e do ser 

na esfera privada como denunciado de longa data pela análise marxista. 

Parece, pois confirmada a hipótese de que a relação entre empregado e 

empregador se encontra pautada em um diagrama de poder, onde a esfera de 

subordinação nas mãos do empregador capitalista abre espaço a abusos e toda sorte de 

violações à dignidade do trabalhador. 

Conforme análise de Rui Assis 250 , no quadro de sujeição em que o 

trabalhador se encontra, face à autoridade e direção do empregador, caem por terra os 

direitos e sua autonomia, atingindo sua esfera privada.  

Nesta linha de raciocínio, o autor português define esfera privada como: 
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“Entende-se que “a esfera privada duma pessoa corresponde ao conjunto de 
posições tuteladas pelo Direito e que não podem ser objecto de intromissão, 
sem autorização do próprio, podendo também distinguir-se – numa distinção 
que terá interesse, como se verá, para o domínio específico da esfera privada 
do trabalhador – entre a esfera privada disponível (correspondente, no 
essencial, à noção referida e em que, portanto, se admite a intromissão 
mediante a autorização do próprio) e a esfera privada indisponível (em que 
estão em causa posições que não admitem qualquer tipo de intromissão, ainda 
que com autorização do próprio)”. 251 

 

O desafio consiste em, efetivamente, se encontrar posicionamento 

adequado e equilibrado – que se reconhece ser difícil – entre o direito do trabalhador 

relativamente à sua esfera privada e o direito do empregador de dirigir o trabalho 

prestado através de determinações e procedimentos que, ao menos de forma potencial, 

colidem com essa esfera privada.  E complementa Rui Assis, que “não se trata só de 

afirmar a existência e a primazia desses direitos fundamentais, mas sim de também 

garantir o seu livre exercício, questão que se mostra particularmente relevante no quadro 

do exercício do poder de direção”. 252 

Nesse contexto, mister se faz retomar às idéias de Marx e a  sua teoria da 

alienação, quando trata da alienação do trabalhador, da sua força de trabalho, em uma 

relação dialética entre proprietários dos meios de produção e o proletário, somente 

detentor da força de trabalho, relação tão desigual em que o homem passou a ser tratado 

como mercadoria.  Ou seja, o homem trabalhador, esse ser, que quando não consegue 

mais se reconhecer no próprio trabalho acaba se tornando produto do próprio trabalho.  

Maior aviltamento, não há.  

Marx 253 , desenvolveu a idéia de alienação nos seus "Manuscritos 

Econômico-Filosóficos de 1844". A alienação desenvolve-se quando os indivíduos não 
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253  MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Martin Claret, 2002. Os Manuscritos 
Econômico-Filosóficos de 1844 estão divididos em três partes principais. No primeiro, refere-se ao salário 
do trabalho, lucro do capital, renda da terra, e trabalho alienado. No segundo, privilegia a discussão acerca 
da propriedade privada. Finalmente no terceiro, aborda as relações entre propriedade privada e trabalho, 
propriedade privada e comunismo e dinheiro, encerrando com a crítica da dialética e da filosofia de Hegel e 
a fenomenologia. Tomando como ponto de partida a linguagem e categorias da economia política clássica, 
como propriedade privada, separação do trabalho, capital, renda, terra, Marx examina esses conceitos e 



 
 

conseguem discernir e reconhecer o conteúdo e o efeito da sua ação interventiva nas 

formas sociais.  O modelo capitalista de produção, na visão marxista, “produz a alienação 

do homem afastando-se de si mesmo e dos outros homens na medida em que seu corpo, 

seu espírito, e seus amigos lhe são afastados”. As mercadorias produzidas não lhes 

aparecem como objetos feitos por eles, mas na forma de mercadoria, pois segundo a 

lógica do mercado elas ganham vida própria, e eles, os trabalhadores, se tornam objetos 

que seguem as regras do mercado.  Se não as consumirem não existem e são "excluídos 

do mercado".  A esse respeito, vale refletir sobre o que segue: 

 

“O trabalhador torna-se tanto mais pobre, quanto mais riqueza produz,quanto 
mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador torna-se uma 
mercadoria tanto mais barata, quanto maior número de bens que produz. Com a 
valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a 
desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz apenas 
mercadoria; produz-se também a si mesmo e ao trabalhador como uma 
mercadoria, e justamente na mesma proporção com que produz bens”.254 
 
 

Nesse processo de alienação, o trabalhador torna-se cada vez mais 

submisso ao capital, que, por sua vez relega, conforme Marx255, as necessidades humanas 

a um patamar muito abaixo das necessidades de acumulação do capital.  A força de 

trabalho convertida em mercadoria passa a refletir uma característica fundamental da 

sociedade capitalista –  a desumanidade social. 

As reais necessidades do ser humano são postas em segundo plano, em 

prol das mercadorias que geram lucro ao capital, dando lugar a progressiva deterioração 

das condições de existência humana.  Nesse cenário, abre-se um campo enorme de 

contradições que têm, de um lado, as necessidades concretas dos seres humanos e, de 

outro, as necessidades de reprodução do capital.  
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Vale recordar que Aristóteles256, antes de Cristo, já questionava: “quem é o 

outro?”, mediante a premissa de necessidade de se reconhecer no outro dentro da polis 

sob pena de afronta a ele.  Não obstante, no cenário da globalização, a sociedade virtual 

faz-se acompanhar de um individualismo exacerbado, marcado por abusos inaceitáveis. 

Hannah Arendt257, em A condição humana formula questionamento “ o 

que estamos fazendo?”  e encontra fundamento para análise da alienação no mundo 

moderno.  Segundo suas palavras textuais:  

“O que proponho, portanto é muito simples: trata-se de pensar o que estamos 
fazendo. (...)Arendt inicia sua investigação com o exame da relação entre a 
condição humana e a vita activa, definida em contraposição à vita 
contemplativa, mas visa antes de tudo a transcender a caracterização 
tradicional das atividades e da relação entre elas com vistas a uma indagação 
sobre o significado das próprias atividades e das transformações em seu caráter 
na era moderna”.  

 

Trata-se, pois, de uma sociedade extremamente antagônica, à medida que 

o sistema capitalista objetiva acumulação e expansão, as necessidades humanas são 

desprezadas, revertendo valores, vez que a absorção da força de trabalho resulta como 

base da riqueza produzida. Como se pode depreender, a alienação do trabalho é 

conseqüência direta do capitalismo que, em meio a crise estrutural, se atualiza, tornando-

se potência altamente destrutiva. 

Decorre daí a importância da conscientização, com vistas à superação  dos 

problemas advindos da crise estrutural característica dos dias atuais e também do 

capitalismo e seus antagonismos e contradições peculiares. 

A modernidade se instaurou a partir da idéia de indivíduo, da valorização 

do sujeito; porém, essa compreensão não mais satisfaz as demandas da sociedade 

capitalista globalizada, fazendo-se premente a concepção do indivíduo como pessoa, 

inserido em uma coletividade, com todas as implicações que o termo comporta. Como 

ressaltado, as formas contemporâneas de exploração da mão-de-obra potencializam a 

dominação do empregador capitalista sobre o empregado, tornando difícil ou impossível 

separar o tempo do trabalho da vida social.  Sob esse ângulo, é muito pertinente a análise 
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de Foucault258, quando denuncia que “a disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 

econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de 

obediência).  Na verdade, o trabalhador que não se reconhece no seu trabalho e se aliena, 

acaba por se tornar submisso e a não apresentar resistência.  

Os tempos modernos são de grande exploração, que podem ser designados 

como de servidão moderna ou de escravidão supostamente voluntária. Escravos do 

consumo, os homens são levados ao trabalho extensivo e intensivo para consumir.  Trata-

se de uma engrenagem na qual os trabalhadores são estimulados a submeter-se a um 

trabalho alienante, aceitando a submissão servil.   

Em visão construtiva, a grande questão cinge-se à análise de como e por 

que os trabalhadores se submetem a esse diagrama de poder.  A resposta, embora 

evidente, é cruel, eis que, para que se sustente engrenagem, retira-se da classe 

trabalhadora a capacidade de crítica sobre a exploração e a alienação a que é submetida.  

A sociedade capitalista pós-moderna criou uma legião de seguidores 

fanáticos do consumo, hipnotizados a ponto de se conformar com a lógica do sistema. 

Apáticos, parecem desconhecer a alternativa da rebelião, forma legítima de reação dos 

explorados, tão utilizada pelos escravos da Antiguidade, pelos servos da Idade Média e 

até mesmo pelos operários das primeiras revoluções industriais.  

Por isso, faz-se referencia a uma servidão moderna ou escravidão 

voluntária...  A denominação é o que menos importa... É urgente a conscientização e a 

quebra desse paradoxo.  

Agamben259, em sua obra Nudez, alerta que é justamente sob essa face 

mais obscura da potência que prefere agir o poder, “pois aquele que é separado da sua 

impotência perde em contrapartida, antes do mais, a capacidade de resisitir”. O homem 

ao ser separado daquilo que pode não fazer,  torna-se resignado. Nesse sentido aduz: 

Separado da sua impotência, privado da experiência do que pode não fazer, o 
homem de hoje crê-se capaz de tudo e repete o seu jovial “não há problema” e 
o seu irresponsável “pode fazer-se”, precisamente quando deveria antes dar-se 
conta de ser entregue numa medida inaudita a forças e processos sobre os quais 
perdeu qualquer controle. Tornou-se cego não às suas capacidades, mas às suas 
incapacidades, não ao que pode fazer, mas ao que não pode ou pode não fazer.” 
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Sem sombra de dúvidas, essa vertente de compreensão é muito fecunda, 

quando se pretende levar a efeito a dignidade dos trabalhadores, especialmente os mais 

sofridos – pois são eles, paradoxalmente, os que menos resistem260 .  Admitida essa 

inferência, a mesma deveria fazer parte do processo de formação jurídica em todos os 

níveis e também das oportunidades de atualização de magistrados, promotores, 

advogados e demais profissionais que militam no Direito do Trabalho.  

De fato, a domesticação dos corpos, na visão foucaultiana, viabilizada pelo 

excesso de controle do poder disciplinar e a normalização técnico-científica elevam ao 

máximo a exploração do trabalhador e, consequentemente, obstaculizam o 

desenvolvimento de seu potencial político, crítico e reflexivo. Dessa forma, revigora-se o 

processo de submissão e da dominação do capital sobre o trabalho. 

Marcelo Fonseca 261 , ao tratar do tema, ressalta que “a crítica permite 

descobrir muitas relações e estruturas de dominação que negam a condição transcendental 

do sujeito moderno.  E, ao fazê-lo, permite identificar no nível micro dos subsistemas 

relações de poder que impedem que vidas humanas vivam a plenitude da subjetividade 

proclamada pela modernidade”.  

Marcio Túlio Viana, toma como foco de estudo o direito de resistência e  

traz à baila os seguintes questionamentos: 

“Vivemos uma época em que tudo se questiona, se revê, se refaz. É como se – 
reprisando o Iluminismo – o mundo se tornasse adolescente, e se pusesse a 
quebrar os seus mais caros tabus. Até os valores que pareciam indiscutíveis são 
frequentemente postos em cheque e, não raras vezes, virados do avesso. Tudo 
se relativiza; parodiando Marx, o sólido se desfaz no ar. (...) Neste mundo 
adolescente, as mulheres protestam, as minorias agitam, os jornais denunciam, 
os famintos atacam, a polícia faz greve, a economia se esconde...Parece que 
tudo se agita. Mas exatamente onde, em todo esse tumulto, se situa o 
trabalhador? Até que ponto também ele pode reclamar, exigir,defender-se, 
resistir? Terá ele, teoricamente, esse direito? E se o tem na teoria, até onde o 
terá na prática? E se não o tem na prática, como corrigir a teoria?’ 262 
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Contemplando o cotidiano, identificam-se trabalhadores que escapam ao 

controle das consciências, mas ainda assim estão sob vigilância.  Mas, esse número é 

extremamente reduzido face à grande massa conformada.  A liberdade até existe, mas 

somente para aqueles que defendem o capital; para os opositores do sistema, todo ato de 

rebelião ou de resistência tende a ser avaliado como atividade desviada ou terrorista, um 

ato clandestino.  E o silêncio predomina entre os escravos do sistema... Nas palavras de 

Marilena Chauí263 

 “A nossa sociedade é autoritária, pois não consegue sequer concretizar os 
velhos princípios liberais e republicanos do século passado: ao contrário, 
combate as idéias contidas na Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, reprime os movimentos sociais e discrimina raça, sexo e classe”.  

Nessa vertente de análise, embora formalmente livre, na prática, o 

trabalhador se depara com obstáculos para expressar sua insatisfação e, não raro, parece 

convencido de que não existe alternativa à presente forma de organização do mundo do 

trabalho.  A ideologia capitalista dominante incutiu o conformismo e resignação, bem 

como a descrença nas possibilidades do caminho alternativo.  

Nessa linha de raciocínio, Luiz Edson Fachin264, em palestra proferida em 

maio de 2007 durante o Encontro Terra e Cidadania sobre os sujeitos dos Movimentos 

Sociais, iniciou sua fala com saudável (des)construção, alertando: “que não se fale em 

sujeitos de direito, pois se está diante de não-sujeitos”.   

Apropriando-se das reflexões de Deleuse sobre a obra de Foucault, o autor 

ressalta que “quando o poder se torna biopoder, a resistência se torna poder da vida, 

poder-vital que vai além das espécies, dos meios e dos caminhos desse ou daquele 

diagrama”, é no próprio homem que é preciso, “tanto para Foucault, quanto para 

Nietszche, o conjunto de forças e funções que resistem...à morte do homem”.  
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Espinosa266, por sua vez, dizia que não se sabe do que um corpo humano é 

capaz, quando se liberta das disciplinas do homem.  E Foucault267 acrescenta que não se 

sabe do que o homem é capaz “enquanto ser vivo”, como conjunto de “forças que 

resistem”.  

No intuito de empreender avanços, torna-se necessária a mudança radical, 

a começar pela retomada da linguagem e da comunicação entre as pessoas, pela 

conscientização e de mudanças concretas de atitude, propiciando efetivo exercício do 

direito de resistência, face aos abusos do empregador, ou de qualquer outro protagonista 

de relações em desequilíbrio.  

Canotilho 268  também se dedicou ao estudo do direito de resistência, 

definindo-o como “ a ultima ratio do cidadão que se vê ofendido nos seus direitos, 

liberdades e garantias, por actos do poder público ou por acções de entidades privadas”.  

Marcio Túlio 269 , por sua vez, trata o ius resistentiae como direito do 

empregado, sustentando que o cenário de incertezas e de pouca eficácia das decisões 

judiciais leva à conclusão  “  que não é o ius resistentiae – mas ao contrário, a Justiça 

Pública – que deve ser a ultima ratio do trabalhador”, pois, via de regra, só consegue 

valer os seus direitos, quando ingressam em juízo, após a extinção de seus contratos de 

trabalho. 

A esse respeito, do ponto de vista formal e da prática, o empregador que 

excede os limites do poder diretivo ofende, em regra, o direito fundamental contido no 

art. 5˚, II, da Constituição, que garante que “ninguém será obrigado a fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei” .  Em contrapartida, ao resistir a essa ofensa, o empregado 

exercita outro direito fundamental, que pode chegar ao exercício de seu direito de ação, 

garantido no inciso XXXV, do referido art. 5˚ da Constituição.  
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Nesse contexto, Marcio Túlio270 é taxativo: “seja qual for o direito que 

socorra, o ius resistentiae é uma garantia fundamental do trabalhador. E garantia das mais 

importantes: basta notar que seu oposto é a submissão, sinônimo de dignidade perdida”.  

O movimento sindical trabalhista que historicamente ocupou espaço social 

de elevado protagonismo na busca de reconhecimento e de concretização direitos dos 

trabalhadores, hoje, encontra-se fragilizado.  O número de trabalhadores sindicalizados 

caiu vertiginosamente, na exata proporção em que os sindicatos parecem intimidados e 

em franca adesão a valores e ao poder da estrutura capitalista, com ações quase 

inexpressivas no sentido da defesa dos interesses das respectivas categorias.  Essa 

constitui mais uma vitória da dominação do capital.  A maioria dos trabalhadores sequer 

sabe a qual sindicato pertence e onde ficam suas respectivas entidades de classe.  

Nesse particular, a apatia e falta de reação dos trabalhadores tornam-se 

compreensíveis, quando se consideram as iniciativas de atualização do capitalismo, no 

cenário da ideologia neoliberal.   

Em contraposição à tendência dominante de descrença e insegurança, que 

só fortalece a banalização das afrontas aos direitos dos trabalhadores, é imprescindível a 

organização de todos, num movimento de construção revolucionária, de resgate da 

dignidade e da efetividade dos direitos do trabalhador.  A identificação de avanços e 

recuos do passado soma-se à necessidade de reinvenção da linguagem, à desobediência e 

à resistência contra a ordem estabelecida, em um movimento de verdadeira mudança de 

paradigma.  Nesse caminhar, a reversão do movimento sindical representa o resgate da 

dignidade, valor maior na mobilização dos trabalhadores.. 

Como é cediço, a desorganização e enfraquecimento do movimento dos 

trabalhadores repercute, de igual sorte, no próprio Direito, gerando insegurança jurídica e 

descrença nas normas e instituições existentes.  Na sociedade contemporânea, sem que se 

tenha resolvido problemas crônicos, emergem “novos litígios”, resultantes de novas 

formas de opressão de grupos sociais, algumas delas vinculadas ao processo de 
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transnacionalização econômica, social e política.  Miranda Rosa 271  aborda o tema, 

esclarecendo que: 

O progresso científico e tecnológico em geral só tem razão de ser quando 
entendido à luz da sua dimensão humana. (...) Ora, o descompasso entre o 
progresso no conhecimento científico ligado ao campo da tecnologia, e o 
progresso nas Ciências Sociais em geral e em algumas em especial, está 
atuando como obstáculos à realização dos ideais humanos. As instituições 
sociais não acompanharam e não acompanharão, ainda por muito tempo, as 
necessidades que lhe estão sendo e serão impostas pelo progresso técnico-
científico e as realidades da vida humana em expansão no universo físico. 

O Direito, como adverte Miranda Rosa272, é fato social, que “se manifesta 

como uma das realidades observáveis. É o instrumento institucionalizado de maior 

importância para o controle social. (...)  A mudança social, que opera em escala 

planetária, repercute, assim, sempre na transformação do Direito”.  

É, justamente nesse ponto que as Ciências Sociais, como a Sociologia e a 

Filosofia do Direito273 podem contribuir significativamente, tornando viável a reflexão 

sobre o Direito, para além de sua simples operacionalização.  A esse respeito, uma análise 

do contexto em que opera o aparato da justiça, analisando os fundamentos do Direito, 

segundo visão crítica de onde emergem as propostas de construção de novo modelo, 

assentado em novos valores, os quais encontram respaldo constitucional.274 

Conforme análise de Antônio Carlos Wolkmer275, um dos fundamentos da 

crise do Direito é a crise da legalidade estatal, calcadano monismo jurídico.  A rigor, 

ainda predomina uma concepção de Direito que não corresponde aos anseios da 
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sociedade, nem consegue oferecer parâmetros de resolução dos conflitos presentes.  

Nessa senda, o Estado e o governo requerem mudança de paradigma, com vistas a 

assegurar a efetividade da dignidade da pessoa humana e, consequentemente, dos direitos 

fundamentais do trabalhador.  A instabilidade, uma das faces da crise social, provoca, em 

paralelo, crises no Direito ou, nos termos de Wolkmer (supramencionado) “o 

esgotamento do modelo jurídico tradicional”.  Eis porque faz-se imprescindível perceber 

que o Estado, notadamente em seu modelo atual centralizador e burocrático, não 

consegue mais produzir normatividades correspondentes aos desafios da nova forma de 

organização social e do trabalho. 

Nesse âmbito, identifica-se a crise do Direito do Trabalho276.  A excessiva 

rigidez das normas laborais, “se não como verdadeira causa da crise, pelo menos como 

factor que dificulta a sua superação”.  Na mesma linha de análise, radicam as primeiras 

exigências de flexibilização da estabilidade no posto de trabalho e também das normas 

laborais em geral.  Segundo palavras de Rui Assis277 

“O que de tudo resulta é pois uma radical alteração do quadro juslaboral, 
globalmente considerado, sendo que, (...), o tradicional continente que o 
Direito do Trabalho constituía tende a transformar-se, progressivamente, num 
arquipélago. O fenômeno tem sido também descrito pela doutrina – mais do 
que explicado – através de expressões como sejam a da “fragmentação de 
regimes e tipos contratuais” ou a do “pluralismo dos regimes laborais”.  

 

O que se extrai dessa ordem argumentativa é que o Estado, o Governo, o 

Direito e os próprios trabalhadores precisam adequar-se ao novo contexto da sociedade 

capitalista globalizada.  Uma mudança efetiva e sempre atenta a preservar a dignidade 

humana. O que é fato é que não se pode continuar assim pois os efeitos são nefastos e as 

celeumas reclamam por solução.  Como ressaltou Faria278 : 
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“O que todos esses problemas entreabrem é o paradoxo entre uma crescente 
demanda de justiça por parte dos múltiplos setores sociais e uma proporcional 
perda da eficácia e operacionalidade dos mecanismos institucionais de gestão 
das tensões e dos antagonismos de interesse.  

 

A sociedade é mais dinâmica do que os esquemas/sistemas (dogmática), de 

onde provêm a necessidade de hermenêutica compatível com os valores consagrados 

constitucionalmente, em consonância com os anseios da sociedade sob pena de se 

tornarem anacrônicas.   

No que concerne aos direitos dos trabalhadores especificamente, não se 

trata de pura e simplesmente se desregulamentar.  O Estado legislador continua tendo o 

dever de zelar pelos direitos fundamentais constitucionalmente firmados como espinha 

dorsal do sistema.   

Mais precisamente no âmbito das relações laborais e das frequentes 

violações à dignidade do trabalhador, é admissível propor a pactuação de uma Cláusula 

Geral de Tutela dos Direitos da Personalidade, incentivando a implantação de 

instrumentos efetivos de negociação, como acordos e convenções coletivos, aumentando 

o potencial de flexibilização das normas trabalhistas, ao mesmo tempo em que propicia 

maior autonomia e adaptabilidade às demandas sociais.  Com respaldo no respeito à 

dignidade humana, a norma positivada pelo Estado deixa de ser o único instrumento, 

efetivo, de tutela e proteção.  

Por outro lado, não se cogita de suprimir o controle jurisdicional.  O 

Judiciário Trabalhista, na qualidade de Estado-juiz, preserva sua função de elevada 

relevância social no sentido de solucionar os conflitos.  Porém, ao invés de sossobrar, 

diante do volume das demandas que requerem solução e, na maioria das vezes, não 

encontram as respostas esperadas, poderia contar com o apoio de métodos alternativos e 

efetivos de solução dos conflitos.   



 
 

Neste sentido, Hogemann279 propõe a adoção de uma tutela jurisdicional 

diferenciada para os conflitos trabalhistas, tanto individuais quanto coletivos, acabando 

com o monopólio estatal e propondo a conseqüente adoção da conciliação, da mediação e 

da arbitragem, como vem acontecendo com sucesso em vários países. 

  

4.2 Perspectivas e horizontes das relações trabalhistas na pós-modernidade  

 

O processo de transição histórica para uma sociedade capitalista 

globalizada trouxe em seu seio a significativa deterioração das condições trabalho e de 

vida dos trabalhadores.  

Na sociedade contemporânea, o poder econômico alcançou níveis tais, que 

extrapolou o plano econômico, alcançando o âmbito político, social, ideológico e 

jurídico. No plano econômico, os detentores do capital e dos meios de produção 

submetem os trabalhadores a seus interesses, através de práticas monopolísticas.  No 

plano político, são evidentes problemas vinculados ao alto índice de corrupção e desvios 

na gestão pública.  Na vida social e cultural, constata-se o domínio dos meios de 

comunicação e de propaganda, e das associações de classe na veiculação de valores 

calcados no ideário neoliberal, enquanto que, no âmbito jurídico, merece realce a 

descrença nas instituições e no próprio Direito, por não alcançar o intento de oferecer 

parâmetros de resolução dos conflitos da vida moderna. 

Hannah Arendt 280  adverte que, “talvez nada em nossa história tenha 

durado tão pouco quanto a confiança no poder” e que “na era moderna- nada é mais 

comum que a convicção de que “o poder corrompe”.   
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Ao mesmo tempo, convive-se com inseguranças e incertezas derivadas de 

uma situação paradoxal: quanto mais as novas tecnologias aumentam a produtividade e a 

riqueza global, mais postos de trabalho são destruídos.  Vale assinalar que as crises no 

mundo de trabalho, até então, circunscritas ao quadro de recessão ou de superprodução, 

assumem formas diferentes.  À medida que a divisão do trabalho e a cooperação no plano 

da produção foram substituídas pela cooperação competitiva no plano da criação e 

consumo, instaurou-se nova ordem.   

Nas palavras de Wanderley Guilherme dos Santos 281 , uma das 

conseqüências mais significativas dessas modificações,  

“é a crescente ineficácia de uma ordem legal em fase de acentuado  
esclerosamento e a emergência de novos comportamentos a rigor ilegais no 
âmbito dessa mesma ordem. As instituições arcaicas não conseguem mais dar 
conta dos conflitos gerados em uma sociedade modernizadora. Ao mesmo 
tempo, ainda não estão sedimentadas as rotinas que permitirão desvendar a 
distribuição de poder específico na nova ordem”.  

 

Como tem sido denunciado em consenso pela doutrina, vive-se sob a égide 

de um Estado Neoliberal, pautado em um mercado aberto e global, que se orienta em 

busca constante de inovações, mais preocupado com sua “eficiência gerencial” do que 

com o bem-estar dos seus cidadãos.282 

A deterioração das condições de trabalho, no cenário da reestruturação das 

relações capital-trabalho, segundo Castell 283 , assume distintas formas nos diferentes 

contextos: 

“aumento do desemprego na Europa; queda dos salários reais, aumentando a 
desigualdade, e instabilidade no emprego nos Estados Unidos; subempregos e 
maior segmentação da força de trabalho no Japão; “informalização” e 
desvalorização da mão-de-obra urbana recém incorporada nos países em 
desenvolvimento; e crescente marginalização da força de trabalho rural nas 
economias subdesenvolvidas e estagnadas.” 
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Ainda sob a visão de Castells284, “um novo fantasma persegue a Europa 

(nem tanto os EUA e o Japão): o surgimento de uma sociedade sem empregos sob o 

impacto das tecnologias da informação nas fábricas, escritórios e no setor de serviços”.  

Na União Européia, merece relevo o aumento do desemprego, devido à limitação da 

entrada de trabalhadores jovens no mercado de trabalho e à saída precoce dos mais velhos 

ou daqueles atuantes em setores que perderam espaço no mercado ou em empresas não-

competitivas.285 

Trata-se de um fenômeno de desemprego, segundo Araujo 286 , citando 

Delgado, fruto de “uma forte conexão entre o tipo de política pública seguida, 

hegemonicamente, pela maioria dos países capitalistas ocidentais e o desprestígio do 

trabalho e do emprego”.  A combinação dos fatores elencados resulta em uma política de 

devastação do emprego. Um desemprego, como ressalta o autor, que “não tem o caráter 

estrutural, mas conjuntural, porque é o produto de diretrizes políticas dirigidas para tal 

objetivo”. 

De fato, os determinantes do desemprego podem variar.  Neste particular, 

Paulo Silvino Ribeiro287, fazendo referência a Passos e Nogami na obra Princípios de 

Economia, identifica, pelo menos, quatro tipos de desemprego, obviamente causados por 

motivos diferentes.  

O desemprego friccicional (ou natural), o qual consiste em indivíduos 
desempregados, temporariamente, ou porque estão mudando de emprego, ou 
porque foram demitidos, ou porque ainda estão procurando emprego pela 
primeira vez. (...)O desemprego estrutural, que é consequência das mudanças 
estruturais na economia, tais como mudanças nas tecnologias de produção ou 
nos padrões de demanda dos consumidores.(...) O desemprego sazonal, que 
ocorre em função da sazonalidade de determinados tipos de atividades 
econômicas, tais como agricultura e turismo, e que acabam causando variações 
na demanda de trabalho em diferentes épocas do ano. (...) E, por fim, o 
desemprego cíclico (involuntário ou conjuntural), um dos mais temidos, e que 
tem assolado a Europa e os Estados Unidos nestas últimas crises econômicas, 
que ocorre quando se tem uma recessão da economia, o que significa retração 
na produção, gerando demissão em massa. 

                                                             
284 CASTELLS, p. 329 
285 CASTELLS, p. 349 
286 ARAÚJO, 2003, p. 35-36 

287 http://www.brasilescola.com/sociologia/diferentes-tipos-desemprego.htm - 2012 



 
 

Segundo dados divulgados pela agência de estatísticas Eurostat 288, em 

meio a uma de suas mais graves crises políticas, a União Européia (UE) está em sintonia 

num aspecto indesejado: o desemprego. Em outubro de 2011 já eram 23 milhões de 

desempregados, atingindo o índice de 9,8% de  desemprego nos 27 países da União 

Européia.  E, em 2012, a situação só se agravou. Na França, por exemplo, a taxa de 

desemprego subiu para 10,3 %, totalizando mais de 2,8 milhões de pessoas sem trabalho, 

sobretudo entre os jovens até 25 anos.289 

Na Grécia, o desemprego bateu novo recorde em dezembro de 2012, 

subindo para os 24,8%, ao passo que, no mesmo período de 2011, a taxa era inferior a 

18%.  Também entre os gregos, os jovens são os mais atingidos: quase 57%, a taxa mais 

elevada a nível europeu.290 

Na Espanha, quase cinco milhões de pessoas sofrem com o desemprego. 

Em 2008, eram 2,3 milhões... A taxa de desemprego supera os 25% e a ministra 

espanhola do Trabalho, Fátima Bàñgalez, reconheceu que os números são maus e que o 

desemprego continua a subir.291  

Em Portugal, a situação não é diferente e a crise amargura trabalhadores de 

todos os setores. 292  

Para se ter idéia da dimensão da crise, apenas quatro países dentre os 27 da 

União Européia estão abaixo da taxa de 15% de desemprego dos jovens, nomeadamente a 

Alemanha, a Áustria, a Holanda e a Dinamarca.293 

O novo diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o 

britânico Guy Ryder, defende que países incluam a geração de empregos nas políticas 
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adotadas como reação à crise e ao desemprego, sob risco de a Europa ter sua “Primavera 

Árabe’294. A grande preocupação com todo esse cenário se deve ao fato de que esses altos 

índices de desemprego podem agravar o desaquecimento da economia, assim como 

agravar questões sociais ligadas à queda do padrão e da qualidade de vida dos indivíduos 

e, consequentemente, das condições de trabalho.  

Nos Estados Unidos, por sua vez, a lógica desse modelo de mercado de 

trabalho se revela de forma diferente.  A reestruração social norte-americana, segundo 

Castells 295 , “toma a forma de pressão sobre os salários e condições de trabalho’. 

Constata-se queda dos salários reais, aumentando a desigualdade e instabilidade nos 

empregos.  E, apesar de o declínio ter sido visivelmente notado para os trabalhadores 

menos instruídos, “os salários dos trabalhadores com instrução também estagnaram. (...)A 

renda familiar despencou”.296  

De fato, os salários e a qualidade de vida dos norte-americanos passaram 

por período de declínio até que a situação começou a ser revertida com os avanços da 

economia e da tecnologia da informação e sua adaptação para formas mais flexíveis de 

trabalho.  O modelo americano, pautado na flexibilidade das condições de trabalho, 

aliado às novas tecnologias, proporcionou significativo aumento da produtividade e 

lucratividade.  Contudo, os trabalhadores perderam proteção institucional e ficaram  cada 

vez mais dependentes das condições individuais de negociação e de um mercado de 

trabalho em mudança constante.  Sob essa lógica, reiterou-se ainda mais a pressão para 

tornar flexíveis as relações de trabalho.297  

                                                             
294 Essa foi exatamente a situação que desencadeou a Primavera Árabe, quando desde o começo de 2011, 
os governos de países árabes do norte da África e do Oriente Médio enfrentam uma onda de protestos e de 
reivindicações pró-democracia. Obviamente que existem diferenças. Mas foi o desemprego de jovens que 
provocou de fato a revolta na Tunísia, uma sociedade em que a maioria da juventude, muitos com educação 
superior, estava desempregada. http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,desemprego-pode-fazer-
europa-ter-sua-primavera-arabe,133428,0.htm – 02/12/2012 | 20h 41 

295 CASTELLS, . op. cit. p. 329 
296 CASTELLS, . op. cit. p. 346-47 
297 CASTELLS, p. 350 



 
 

Mas, mesmo assim, a economia dos Estados Unidos enfrentou maus 

momentos nos últimos anos e agora aparenta estar ingressando em cenário de retomada: o 

desemprego está abaixo dos 8% e as vendas no varejo superaram as estimativas.298  

Já no Japão, as consequências diretas apresentam outras roupagens, tais 

como subempregos e maior segmentação da força de trabalho.  No intento de encontrar 

um equilíbrio, o país adotou a lógica do mercado de trabalho dual que se difunde entre as 

economias ocidentais. Castells299 assim explica: 

“Com isso, o país combinou benefícios do comprometimento de uma força de 
trabalho permanente com a flexibilidade de um mercado de trabalho periférico. 
O primeiro aspecto é essencial porque garante a paz social mediante a 
cooperação entre administradores e sindicatos de empresas e porque aumenta a 
produtividade pela acumulação de conhecimentos na empresa e assimilação 
rápida de novas tecnologias. O segundo ponto permitiu reação rápida às 
mudanças na demanda de trabalho, bem como às pressões competitivas das 
indústrias estabelecidas” . 

  

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a “informalização” e 

desvalorização da mão-de-obra urbana também constituem mazelas agravadas pela 

sociedade capitalista de consumo ligada em rede. Como assevera Castells300, “o trabalho 

nunca foi tão central para o processo de realização de valor.  Mas, os trabalhadores 

(independentemente de suas qualificações) nunca foram tão vulneráveis à empresa”.  

A individualização do trabalho no processo produtivo destaca-se, 

gradativamente, como mecanismo principal da reestruturação das empresas e 

organizações, fortalecido pela tecnologia da informação e estimulado pela concorrência 

global.  Analisando o tema, Castells301 complementa: 

“Os países em fase de industrialização, por sua vez, há pelo menos três décadas 
estão apresentando um modelo de articulação entre os mercados de trabalho 
urbanos formais e informais que é equivalente a formas flexíveis difundidas 
nas economias maduras pelo novo paradigma tecnológico/organizacional”. 
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Uma administração descentralizada, individualização e fragmentação 

progressiva do trabalho e mercados personalizados, indicam que “estamos testemunhando 

o reverso da tendência histórica da assalariação do trabalho e socialização da produção, 

que foi a característica predominante da era industrial”.302  

Outra tendência que caracteriza o cenário em tela diz respeito ao  trabalho 

autônomo.  Como fruto da precarização, os dados indicam aumento da proporção da força 

de trabalho que abandona a situação assalariada na maioria dos países em 

desenvolvimento.303 É o que denominamos de “informalização”. 

É mister ressaltar que o termo trabalho informal é complexo e comporta 

mais de um significado.  Há quem o defina a partir da precariedade da ocupação, “como 

aquele cujas atividades produtivas são executadas à margem da lei, especialmente da 

legislação trabalhista vigente em um determinado país”, compreendendo os trabalhadores 

por conta-própria, os sem carteira assinada e os não-remunerados. E, de acordo com a 

dinâmica econômica das unidades produtivas, em uma visão mais adequada às exigências 

contemporâneas, pode ser definido “como aquele vinculado a estabelecimentos de 

natureza não tipicamente capitalista. Estes estabelecimentos se distinguiriam pelos baixos 

níveis de produtividade e pela pouca diferenciação entre capital e trabalho”, abrangendo 

os trabalhadores por conta própria, como também os empregadores e empregados de 

pequenas firmas com baixos níveis de produtividade.304  

A distinção acima exposta contribui para a diferenciação dos trabalhadores 

realmente vinculados ao segmento informal, não tipicamente capitalista, daqueles com 

ocupações precárias em atividades capitalistas, sem carteira assinada e reconhecimento de 

seus direitos trabalhistas, cujos empregadores desrespeitam a legislação trabalhista 

vigente. 

Estima-se305 que, no Brasil, adotando-se a idéia de trabalho informal como 

não tipicamente capitalista, 4/5 do total dos trabalhadores informais correspondam aos 

trabalhadores autônomos ou por conta própria, que trabalham principalmente em 

fazendas, sítios, chácaras e assemelhados (26,17%), em lojas, oficinas, fábricas, 
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escritórios etc. (25,35%), em conjunto com os empregados e os empregadores que 

trabalham ou têm seu negócio no próprio domicílio (15,55%)., no domicílio do 

empregador, patrão, sócio ou freguês, em local designado pelo cliente, empregador ou 

freguês (16,28%), em veículo automotor e ainda em via ou área pública (ambos os locais 

somam 12,11%).  

E, para aqueles que continuam empregados, como exceção à 

irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas e forma de adaptação às novas exigências 

sociais, o próprio ordenamento constitucional passou a prever hipóteses de flexibilização.  

No caso, recorre-se a acordos e convenções de trabalho como instrumentos de negociação 

coletiva, com a participação obrigatória dos sindicatos da categoria profissional, na forma 

do artigo 8º, VI, XIII e XIV, da Carta Magna, flexibilizando direitos como o salário e a 

jornada, em prol da manutenção dos empregos em momentos de extrema crise no setor da 

economia e a própria saúde do mercado de trabalho.  Além do exposto, vale assinalar as 

outras formas de flexibilização consagradas, tais como a adoção crescente da contratação 

dos serviços mediante interposta pessoa, a denominada terceirização; o aumento da 

contratação de trabalhadores temporários; os contratos de trabalho de tempo parcial, entre 

outras. 

Nessa linha de pensamento, no Brasil, a flexibilização é similar àquela 

adotada nos países desenvolvidos, com implicações na informalidade e precarização das 

condições de trabalhado e em agravos à dignidade do trabalhador.  A terceirização, o 

trabalho temporário, em essência, abrem espaço à exploração crescente da mão-de-obra e 

inobservância dos direitos trabalhistas consagrados constitucional e 

infraconstitucionalmente.  Por sua vez, aqueles que ainda se encontram amparados pela 

formalidade, se vêem enredados por exigência de dedicação quase que exclusiva ao 

trabalho, confundindo-se com a sua própria vida privada e assaltados pela insegurança 

quanto à preservação do emprego e crescente ameaça aos demais direitos trabalhistas. 

Essa contextualização não deixa dúvidas, quanto à premência de que se 

estabeleça um processo de conscientização como alicerce de um movimento organizado 

no intuito de reduzir a precarização das condições de trabalho nas atividades não 

tipicamente capitalistas, de forma a contribuir para a expansão das experiências no 

âmbito da economia solidária, com a adoção de medidas efetivas, como o acesso ao 

crédito com juros baixos, instituindo programas de capacitação de mão de obra e 



 
 

similares, além da organização da sociedade civil na pressão em favor de políticas 

públicas que alcancem os excluídos do mercado de trabalho e da estrutura social.306   

A proposta parece mais do que justificada, quando se pensa no horizonte 

de uma sociedade realmente desenvolvida, solidária, inclusiva e justa.  A rigor, não mais 

se pode admitir o que Castells307 designou como sociedade dual, no sentido de que “as 

sociedades estão ficando dualizadas, com uma grande camada superior e uma grande 

camada inferior, crescendo em ambas as extremidades da estrutura ocupacional”. E 

conclui o raciocínio, com o viés crítico que lhe é peculiar, quando explicita que, “lá no 

fundo da estrutura social incipiente, o trabalho informacional desencadeou um processo 

mais fundamental: a desagregação do trabalho, introduzindo a sociedade em rede”. 

Como apontado, o desemprego também assola os países em 

desenvolvimento, eis que, no mundo atual, crise e desemprego são cenários dominantes.  

O Brasil tem sido afetado por sucessivas crises, altos índices de desemprego e os reflexos 

da informalização, ao mesmo tempo, em que se procuram meios para superá-los.   

Segundo dados oficiais308 recentes, o país gerou 634 mil novos empregos 

nos últimos 12 meses, apesar da crise econômica internacional, que afetou principalmente 

o setor industrial brasileiro.  Em novembro de 2012, registrou o menor nível no ano, a 

taxa de desemprego atingiu 4,9% da população economicamente ativa.  O número de 

desempregados em novembro nas seis maiores regiões metropolitanas do país, nas quais é 

medido o índice nacional, ficou situado em 1,2 milhões, praticamente igual ao do mesmo 

mês no ano anterior, mas em 8% inferior ao de outubro.   

A Argentina, por seu turno, se depara com situação extremamente 

delicada.  A aguda crise econômica, social e política vivenciada pelo país tem levado o 

povo às ruas, num movimento de protesto contra o desemprego, a fome e a miséria.  A 
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taxa de desemprego no terceiro trimestre de 2012 subiu a 7,6%, ante 7,2% no segundo 

trimestre, segundo informou a agência nacional de estatística do país (Indec).309  Como se 

pode depreender, é justificado o cenário de revoltas e insatisfação. 

E, por fim, identifica-se a crescente marginalização da força de trabalho 

rural, nas economias subdesenvolvidas e estagnadas, onde o emprego rural é eliminado 

pouco a pouco. A automação chegou, inclusive, ao meio rural e, como prognosticou 

Arendt310, “o advento da automação, dentro de algumas décadas provavelmente esvaziará 

as fábricas e liberará a humanidade do seu fardo mais antigo e mais natural, o fardo do 

trabalho e a sujeição à necessidade”.  

A pensadora mencionada faz a ressalva de que  “isso é assim apenas na 

aparência.  A era moderna trouxe consigo uma glorificação teórica do trabalho, e resultou 

na transformação factual de toda a sociedade em uma sociedade trabalhadora” . 

Por todo o exposto, pode-se inferir que a teoria e a pesquisa desenvolvidas 

neste capítulo, como adverte Castells311, “só servem, se têm capacidade de dar sentido à 

observação de seu objeto de estudo”.  O fato é que os impactos da transformação 

estrutural ainda não foram suficientemente avaliados,  “embora visíveis, tanto no campo 

do direito positivo, quanto no âmbito da própria dogmática jurídica”.312  

 

4.3 As novas relações capital/trabalho na pós-modernidade virtual 

 

A reestruturação do capitalismo proporcionou a ascensão de uma 

sociedade virtual globalizada313, informacional314 e ligada em rede315, gerando inusitados 
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processos e fenômenos, que alcançam todas as dimensões da vida, inclusive as relações 

capital/trabalho.  

Por óbvio, a compreensão desse contexto se faz premente, a fim de se 

possa perceber os reflexos políticos, econômicos e sociais dessa maquiavélica 

engrenagem, por meio da qual o capital internacional vem auferindo vertiginosos lucros, 

em detrimento do conjunto de trabalhadores. 

Visivelmente, o primeiro grande paradoxo a ser enfrentado é inerente ao 

processo de inovação tecnológica e reside no fato de que “quanto maior é a velocidade de 

sua expansão, mais riscos e problemas essas inovações tendem a produzir e acarretar”.316  

Nesse processo, por certo, há efeitos colaterais indesejados, insegurança social e jurídica, 

insatisfações, incertezas, instabilidade, desemprego, informalidade, precarização dos 

direitos socialmente conquistados e dos movimentos sociais, sem contar os danos ao 

meio ambiente e à dignidade humana.  

A transnacionalização da economia e a universalização da concorrência, 

que caracterizam a sociedade pós-industrial, “informacional” vêm sendo responsáveis 

pela progressiva discriminação socioeconômica (não obstante o discurso que sublinha a 

emergência de “nova” classe média), pela precarização das relações de trabalho, pela 

desregulamentação dos mercados de trabalho e o consequente agravamento da 

concentração da renda. 

A esse respeito, é pertinente trazer à colação a análise de Castells:  

“a nova tecnologia da informação está redefinindo os processos de trabalho e 

os trabalhadores e, portanto, a estrutura ocupacional. Embora um número 

substancial de empregos esteja melhorando de nível em relação a qualificação 

e, às vezes, a salários e condições de trabalho nos setores mais dinâmicos, 

muitos empregos estão sendo eliminados gradualmente pela automação da 

indústria e de serviços.317 
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316 FARIA, José Eduardo. Sociologia Jurídica. Direito e Conjuntura.2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 15 
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Ainda conforme palavras textuais de Castells, vale lembrar que “a difusão 

da tecnologia da informação em fábricas, escritórios e serviços reacendeu um temor 

centenário dos trabalhadores serem substituídos por máquinas e de se tornarem 

impertinentes à lógica produtivista que ainda domina nossa organização social.” 318 

Outro aspecto digno de destaque é que a sociedade globalizada, tal como 

organizada atualmente, alterando a dinâmica do processo produtivo, instituindo a 

denominada “fragmentação da produção”.  O novo modelo, mais flexível, automatizado, 

ligado em rede, potencializado pela inovação científica, leva ao extremo a articulação de 

mercados e processos de produção, fazendo emergir a terceirização, de maneira que um 

mesmo produto final resulte da fragmentação e distribuição do processo produtivo entre 

diferentes cidades, países, estados e até continentes, conforme melhor atenda aos 

interesses estratégicos dos protagonistas, onde o custo de mão de obra não é variável 

desprezível.  

Nesse contexto, empresas e conglomerados transnacionais usufruem da 

máxima racionalização do processo de produção de bens e serviços, negociando com os 

países periféricos e semi-periféricos a implantação de suas unidades produtivas, em troca 

de facilidades e vantagens, não raro, em detrimento da dignidade humana dos 

trabalhadores envolvidos e do próprio meio ambiente.  Neste sentido, conforme 

interpretação de  Faria319 

“(...)essas empresas e conglomerados não hesitam em pedir ou até exigir 

terrenos gratuitos para a instalação de suas plantas industriais, isenções 

tributárias, créditos fiscais, empréstimos com juros subsidiados, infra-estrutura 

com custo zero, adaptação da legislação social, trabalhista, previdenciária, 

ambiental e urbanística às suas necessidades e interesses e um sem-número de 

cauções e garantias estatais, financeiras e jurídicas. “ 

Essa prática predatória e selvagem traz consigo igualmente o 

enfraquecimento da idéia de Estado-Nação, com a quebra das fronteiras, o surgimento de 

uma sociedade multicultural e a perda do monopólio do poder estatal.  

Vivencia-se a era do “policentrismo decisório”, em que os Estados perdem 

gradualmente seu poder em prol de uma sociedade global interligada, “com suas 

                                                             
318 CASTELLS, op. cit. p.316 
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hierarquias altamente flexíveis, entidades nacionais ou supranacionais híbridas e 

estruturas de comando cada vez mais diferenciadas e diversificadas”320 

Para ilustrar essa característica da estrutura e funcionamento da sociedade 

atual, cumpre refletir sobre a forte tendência internacional ao offshoring (migração) de 

serviços de países desenvolvidos para os países periféricos emergentes, em busca de 

menores custos de mão de obra.  Como lecionou Paulo Roberto Gião, trata-se de uma 

migração “baseada no gerenciamento de custos com pessoal e a integração computador-

telefone (ICT), viabilizada pelos grandes avanços tecnológicos nas áreas de TI e 

telecomunicações”.321  

Ainda nessa perspectiva de análise, tomando como ponto de referencia um 

levantamento322 feito em 2009, verificou-se que 82% das médias e grandes empresas da 

Europa, Ásia e América do Norte possuíam acordos de terceirização de algum tipo, e que 

51% delas já utilizavam-se de terceiros em outros países (offshoring). 

Países como Índia e China, por conta dos baixos custos da mão de obra, 

tornam-se mercados altamente atrativos para tal prática.  Como exemplo, ressalta-se que 

muitos dos call centers de empresas americanas estão localizados na Índia, por conta do 

idioma, dos baixos salários e custos operacionais.  Adicionalmente, um simples exame da 

etiqueta da maiorias das roupas de grife, brinquedos, eletrônicos e produtos em geral leva 

a constatar, em sua grande parte, a expressão “made in China”.  

Em movimento semelhante ao acima relatado, verifica-se a adoção por 

companhias aéreas (como a TAM) e bandeiras de cartão de crédito, da instalação de call 

centers brasileiros na Argentina, na qual o consumidor brasileiro, ao ligar do exterior, é 

atendido em português por brasileiros que moram em Buenos Aires.  Basta olhar os 

anúncios de emprego e se constatará que há várias vagas, em diversos setores, para quem 

fala português e tal fato se deu pelos atrativos fiscais e operacionais advindos da crise e 

consequente desvalorização da moeda argentina.   

                                                             
320 Idem.p.33 
321 GIÃO, Paulo Roberto e OLIVEIRA JR, Moacir de Miranda. Revista de Gestão USP, São Paulo, v.16, 
n.2, p 17-32, abril-junho 2009. Disponível em http;//www.spell.org.br/documentos/download/5288 
322 Idem. 



 
 

Alongando a abrangência do olhar, de acordo com Stan Braz, diretor 

executivo da Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec), identifica-se 

que empresas brasileiras também terceirizam seus serviço no Peru e na Colômbia. 323 

Mais uma vez, retoma-se o pensamento de Castells, quando afirma que “ao 

estender seu alcance global, integrando mercados e maximizando vantagens comparativas 

de localização, o capital, os capitalistas e as empresas capitalistas como um todo 

aumentaram substancialmente sua lucratividade”324 

Esse é um breve retrato da terceirização e transnacionalização do trabalho, 

sem dúvida, levada a efeito em prol dos interesses capitalistas.  Um mercado altamente 

competitivo, que exige racionalização da produção, com incremento da produção e 

menores custos, o que se efetiva em detrimento das condições de trabalho e dos direitos 

dos trabalhadores, caracterizando mais uma das grandes mazelas da globalização: o 

denominado dumping social.325 

Voltando aos ensinamentos de Castells326, é preciso admitir que: 

“ A nova organização social e econômica baseada nas tecnologias da 

informação visa a administração descentralizadora, trabalho individualizante e 

mercados personalizados  e com isso segmenta o trabalho e fragmenta as 

sociedades. As novas tecnologias da informação possibilitam, ao mesmo 

tempo, a descentralização da tarefas e sua coordenação em uma rede interativa 

de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre andares de um 

mesmo edifício.” 

Nesse cenário, emerge nova morfologia do trabalho, em que a 

flexibilização e fragmentação da produção e a transnacionalização do capital acentuam a 

precarização dos direitos, tornando o trabalhador sempre mais vulnerável,  É nesse 

                                                             
323 http://economia.estadao.com.br/noticias/economia%2Obrasil,call-center-brasileiro-agora-atende-na-
argentina-,125127,O.htm. 01/09/2012  21;00h 
324 CASTELLS, op. cit. p.138 
325  O dumping social ocorre quando o empresário busca vantagens comerciais através da adoção de 
condições desumanas de trabalho, conseguindo com isto significativa redução dos custos de produção. 
Uma atuação de forma premeditada e reiterada, que constitui não só uma lesão ao direito do trabalhador, 
mas também uma lesão à sociedade como um todo, incluindo-se aí outros trabalhadores, que tem ceifada a 
sua oportunidade de obtenção de emprego; e outros empregadores cumpridores de seus deveres, que 
acumulam perdas ocasionadas pela concorrência desleal, uma vez que o fraudador age com o fito de reduzir 
os custos dos produtos e serviços. Entendendo ainda que tal procedimento atenta contra o projeto 
constitucional dos direitos sociais e, de forma mais ampla, contra o próprio modelo de produção capitalista. 
CARNEIRO, Sérgio Miranda. O dumping social na esfera trabalhista e seus efeitos. Disponível em  
http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.aspid_dh8748. Texto enviado ao JurisWay em 22/8/2012. 
326 CASTELLS, op. cit. p.330 



 
 

contexto que vêm à baila nova terminologia, com ênfase a “empresa enxuta”, 

“empreendedorismo”, “cooperativismo”, “trabalho temporário”, “terceirização dos 

serviços”, que mal consegue esconder outras formas alternativas de trabalho precarizado. 

A “empresa enxuta”, que, por sua vez, adota os métodos de produção 

peculiares, “segue de mãos dadas com as práticas empresariais reinantes de 

subcontratação, terceirização, estabelecimento de negócios no exterior, consultoria, 

redução do quadro funcional e produção sob encomenda”. 327 Revelam-se alarmantes os 

elevados índices de trabalhadores temporários e terceirizados, pois o que deveria 

espelhar uma exceção, gradativamente, torna-se a própria regra.  

Nesse sentido, os dados da 6ª Pesquisa Setorial 2011/2012, realizada 

anualmente pelo Sindeprestem (Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços 

Terceirizáveis e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo), com o apoio da 

Asserttem (Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho 

Temporário) registram que, no Brasil, os setores de terceirização e de trabalho temporário 

somam 35.261 empresas, número 3% maior, em comparação com a pesquisa de 2010 e 

2011, empregando formalmente 2,3 milhões de trabalhadores.328 

Outro dado de realidade se apoia no elevado contingente de falsas 

cooperativas, desvirtuando o intuito do instituto e visando aproveitar-se da previsão 

legal329  a fim de evitar a caracterização do vínculo de emprego e dos consequentes 

direitos trabalhistas.  O problema é tão grave, a ponto de, no ordenamento jurídico 

nacional, ser editada a Lei 12690/12, a qual institui e dispõe sobre a organização e o 

funcionamento das denominadas Cooperativas de Trabalho, praticamente igualando em 

direitos os membros dessas entidades aos trabalhadores urbanos com vínculo 

empregatício, no intuito maior de coibir as fraudes e reparar os inúmeros e freqüentes 

abusos.330 

                                                             
327 CASTELLS, op. cit. p.330 
328 http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2012/10/01/setores-de-terceirizacao-e-trabalho-
temporario-faturam-mais-de-r-70-bi.jhtm  01/10/2012 - 08h22 
329 Art. 442, parágrafo único, CLT: Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não 
existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre eles e os tomadores de serviços daquela. 
330 Lei nº 12.690 de 19 de Julho de 2012, art. 7˚:A Cooperativa de Trabalho deve garantir aos sócios os 
seguintes direitos, além de outros que a Assembleia Geral venha a instituir: 

I - retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deste, não inferiores ao salário 
mínimo, calculadas de forma proporcional às horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas; 



 
 

Outra consequência do avanço da descentralização e horizontalização do 

capital produtivo encontra-se espelhada no significativo aumento do denominado 

trabalho em domicílio, proporcionado pelos avanços tecnológicos dos meios telemáticos 

e informatizados. A própria Consolidação das Leis do Trabalho, de longa data, já previa o 

trabalho em domicílio em seu art. 83331, porém, rendendo-se ao que a doutrina designava 

como teletrabalho 332 , com a conotação de trabalho desempenhado pelo uso das 

tecnologias da informação, consagrou em 2011, com a nova redação de seu art. 6˚333, a 

subordinação por meios telemáticos e informatizados de controle e comando.  

Na visão de Domenico de Masi334, o teletrabalho é levado a efeito fora das 

instalações tradicionais dos escritórios empresariais e distante dos colegas de trabalho, 

valendo-se de “comunicação independente com a sede central do trabalho e com outras 

sedes, através de um uso intensivo das tecnologias da comunicação e da informação, mas 

que não são necessariamente sempre de natureza informática.” 

Enquadram-se nessa categoria novas figuras como o teletrabalho, o home 

office ou anywhere office, via de regra, conectados à rede mundial de computadores-

intenet ou outros meios tecnológicos.  O dado novo é que um número cada vez maior de 

trabalhadores não possui lugar fixo de trabalho, encontra possibilidade de trabalhar todo 
                                                                                                                                                                                      
II - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de 
plantões ou escalas, facultada a compensação de horários; 

III - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

IV - repouso anual remunerado; 

V - retirada para o trabalho noturno superior à do diurno; 

VI - adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; 

VII - seguro de acidente de trabalho. 

 
331  Art. 83 CLT: É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como o 
executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por conta de empregador que o remunere. 
 
332 O termo “teletrabalho” também é denominado de telecommuting, trabalho remoto, trabalho a distância, 
e-workplace. Na Itália, tem a denominação de telelavoro, na França, adota-se o termo Teletravail, enquanto 
que nos Estados Unidos e na Alemanha, respectivamente, é chamado: teleworking e telearbait. 
 
333  Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no 
domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da 
relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e 
supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, 
controle e supervisão do trabalho alheio.  
 
334 MASI, Domenico de. Ócio Criativo. São Paulo: Sextante, 2000. p. 204 



 
 

ou parte do tempo fora do local de trabalho, em trânsito, ou nas instalações de outra 

empresa à qual prestam serviços como terceirizados. 

Na mesma linha, cumpre considerar o progressivo processo de 

feminilização do trabalho, em particular nos últimos 10 anos e se relaciona dialeticamente 

com o enfrentamento das crises econômicas e precarização do trabalho.  Segundo  estudo 

do Banco Mundial – O Efeito do Poder Econômico das Mulheres na América Latina e no 

Caribe –, lançado em 2012, no Diálogo Interamericano, em Washington, o mercado de 

trabalho recebeu mais mulheres de baixa renda do que as de rendimentos altos.  Isso 

representa um dado importante na redução da pobreza na região, uma vez que, se não 

houvesse mais mulheres trabalhando, os índices de extrema pobreza em 2010 teriam sido 

30% maiores.  Algo muito parecido pode ser dito sobre os recentes progressos da região 

no que concerne à desigualdade social. 335 

Como exposto, em termos ideais, o novo modelo de sociedade exige um 

trabalhador tecnológico, atualizado, permanentemente reciclado, altamente qualificado e 

inserido no contexto de produção flexível e dinâmica.  Trata-se de um profissional 

caracterizado pela capacidade de adaptação, típica da pós-modernidade virtual, que 

movimenta-se na empresa com a impressão de ter maior liberdade para agir, a ponto de 

sentir-se proprietário.   

Porém, esse nada mais é do que novo mecanismo subreptício de controle e 

dominação, que tem início com a substituição das ordens por regras. Nesse poderoso 

ritual, os empregados passam a ser denominados de “colaboradores”, instados a exercer 

uma “pseudo” participação na empresa, sob pena de perder o posto de trabalho.  E assim, 

se prestam a uma dedicação quase que exclusiva à empresa, regidos por dominação de 

nova fisionomia, exercido pelos pares e pelo próprio sujeito, que hoje é solicitado a 

exercer maior nível de autonomia e autogerenciamento, o que representa a 

individualização do trabalho. 

Em contraponto, situam-se os denominados “excluídos digitais”, 

desempregados ou sub-contratados, em ocupações precárias e sem acesso à tecnologia da 

informação.  
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Enfim, de todo o exposto, o bom senso sugere que os avanços tecnológicos 

não constituem o único vilão da história. A tecnologia, em si, não elimina os empregos, 

embora transforme profundamente a natureza do trabalho e  a organização produtiva, 

como se analisou.  A inovação tecnológica propiciou inusitados processos e fenômenos 

que culminaram em nova estrutura do mercado de trabalho, que passou a exigir novo 

modelo de trabalhador. Mas, outros elementos também contribuíram para o desemprego e 

a precarização dos direitos trabalhistas, como as políticas macroeconômicas e a 

competitividade de uma sociedade de consumo ligada em rede.  

Além disso, muito embora a economia seja globalizada e as fronteiras 

geográficas dos Estados-nação sejam cada vez mais porosas, em prol de uma sociedade 

interligada na qual reina um policentrismo decisório e multicultural, as realidades são 

distintas e surtem diferentes efeitos.  O mesmo fato ganha proporções diversas dentro do 

contexto no qual está inserido, sem olvidar das conseqüências e desafios que ainda estão 

por vir. 

O que, de fato, se extrai é que ainda não há uma análise profunda de todos 

os impactos e reflexos que esse novo modelo de trabalho atrelado a uma economia 

globalizada ligada em rede pode gerar. Os governos, instituições internacionais, 

pesquisadores, têm imprimido grandes esforços no sentido de avaliar, dimensionar e 

conduzir esses impactos da melhor forma a se adaptar e tentar preservar a dignidade e os 

direitos dos trabalhadores envolvidos.  

Ricardo Antunes 336  traz aspectos relevantes quanto aos efeitos dessa 

transformação, automação e do conseqüente desemprego estrutural que se segue. E de 

forma bem simples e direta assevera que “quando o trabalho vivo (trabalhadores de fato) 

é eliminado, o trabalhador se precariza, vira camelô, faz bico etc.” 

Os direitos trabalhistas duramente conquistados pelos trabalhadores ao 

longo dos séculos, tais como o salário e sua proteção, a jornada de trabalho, a 

participação nos lucros, a estabilidade, os planos de carreira e a própria geração de 

empregos está em risco. Ainda na visão de Antunes337, sob a flexibilização e precarização 

do trabalho,  

                                                             
336 ANTUNES, Ricardo. O Continente do Labor. São Paulo: Boitempo, 2011, p.6 
337 ANTUNES, Ricardo . op. cit.  , p.6 



 
 

“reduzir a jornada de trabalho, discutir o que produzir, para quem produzir e 

como produzir são ações prementes. Ao fazermos isso, estamos começando a 

discutir os elementos fundantes do sistema de metabolismo social do capital 

que é profundamente destrutivo”. 

Então, o trabalhador precisa de proteção, de mais empregos, pois, como 

leciona Ruy Braga338, autor da importante e recente obra "A Política do Precariado", que 

trata do "proletariado precarizado", de sindicalismo, greves e história, em entrevista à 

Folha de São Paulo, o desemprego tende a subir.  Segundo o autor em tela, “a 

mercantilização do trabalho, apoiada em sistemas de informação que controlam o 

desempenho individual do trabalhador, avança rapidamente” e “reverter esse quadro é a 

principal tarefa de um sindicalismo que privilegie a ação direta balizada pelo 

internacionalismo proletário”.  

Com fundamento nesse pressuposto, o pesquisador mencionado conclui 

que os trabalhadores brasileiros precisam de mais direitos, não de menos, pois, na 

realidade, a força de trabalho brasileira já é muito barata e nosso mercado de trabalho 

excessivamente flexível. É necessário reformar a CLT para garantir mais liberdade 

sindical e mais direitos aos trabalhadores.  

Embora na contramão do discurso hegemônico, o posicionamento do 

estudioso supramencionado pode ser associado ao daqueles que se dedicam a formular 

propostas de ações concretas, aptas a encontrar o tão sonhado ponto de equilíbrio da 

desigual relação capital/trabalho.  Modestamente, esse foi o objetivo precípuo da presente 

Dissertação de Mestrado.  
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CONCLUSÃO 

 

Como exposto, a presente Dissertação tem o intuito de subsidiar propostas 

de prevenção e solução de conflitos no mundo do trabalho, tomando como referencia o 

inafastável princípio da Dignidade da Pessoa do Trabalhador.  Para alcançar esse 

propósito, procurou-se, entre outros aspectos pertinentes, analisar os efeitos e mazelas 

sociais, políticas, econômicas e jurídicas decorrentes da emergencia de um modelo de 

sociedade capitalista de consumo, ligada em rede e formular propostas orientadas para 

que se revigorem os direitos do Trabalhador. 

Por óbvio, a natureza da pesquisa impede a arrogância de fazer previsões 

futuristas, ou de trazer respostas prontas, eis que o compromisso é de reiterar que o 

resgate da dignidade humana deve conduzir o processo de construção de nova sociedade, 

o que requer medidas de combate e reversão de relações injustas no mundo do trabalho, 

orientadas por uma lógica de poder que subjuga e fere a dignidade da pessoa 

Sob esse enfoque, espera-se que a análise sócio-filosófica das perspectivas 

e horizontes das relações trabalhistas na pós-modernidade, desenvolvida no decorrer da 

Dissertação, contribua para que se aprofunde a análise do presente e a identificação dos 

desafios do futuro, mediante reflexões e propostas que conduzam a uma solução 

equilibrada entre desenvolvimento econômico e humanismo. 

Como se discutiu, a complexidade das relações de trabalho na vida 

contemporânea apresenta novos desafios, que dão origem a instigantes estudos, 

desenvolvidos por pensadores de diferentes áreas, como da Ciencia Política, da Filosofia, 

da Sociologia, além dos profissionais e estudiosos do Direito.   

A problemática é complexa requer atenção cuidadosa e urgente...  Num 

esforço de análise especificamente orientada ao mundo do Direito, confere-se ênfase à 

garantia dos direitos trabalhador, no cenário da globalização e do consumismo.  Tomando 

como referencia os resultados do estudo, pode-se, em síntese, concluir que:  

1 – Quanto à evolução das relações de trabalho, ao longo do tempo até a 

pós-modernidade, observou-se um processo de transição paradigmática, responsável pela 



 
 

implementação de um modelo de sociedade capitalista globalizada.  Entre outras 

mudanças, esse processo está na raiz da deterioração das condições de vida dos 

trabalhadores, marcadas pela insegurança e ameaça à estabilidade, pela extrema 

competição, além de limitações de tempo para descanso e lazer.  Nesse cenário, é 

pertinente sublinhar o fenômeno do desemprego, subemprego e fragmentação do 

processo produtivo, inclusive em países desenvolvidos.   

Num esforço de compreensão dessa problemática, os resultados do estudo 

levam a concluir que, no contexto da sociedade de consumo e de informatização, com 

ênfase no setor de serviços, estabeleceu-se um sistema de força de trabalho globalizado, 

que ultrapassa as fronteiras de determinado país, região ou localidade, num cenário em 

que as tecnologias da informação produzem impacto direto no mercado de trabalho e no 

processo produtivo.   

Sob outro enfoque, identifica-se que a mudança estrutural levada a efeito 

traz a lume a intensificação do uso de meios e modos para que os agentes sociais 

incorporem com reforçado vigor a ideologia consumista, característica do capitalismo, 

em sua vertente clássica, agora com nova feição.  Na contemporaneidade, emerge um 

paradoxo, que contrapõe a precariedade e instabilidade no trabalho à indução ao consumo 

exacerbado e à racionalização produtivista da gestão e das relações no setor laboral.   

Esse é um caldo de cultura que propicia justificada falta de consenso 

quanto a muitos aspectos, como:  regulamentação, forma de controle e subordinação nas 

relações de trabalho.  Um dos pontos a assinalar a esse respeito é o controle e modo de 

subordinação que não mais exige a presença física do empregado em estabelecimento 

fechado; ele se caracteriza pelo que se convencionou designar como  “novos rostos da 

subordinação”, que se distingue do modelo vertical clássico, porque opera mediante 

estrutura de poder globalizada, tecnológica e dotada de poder de dominação e destruição 

até então desconhecidos. 

Explicitando melhor, as estruturas de poder nas relações de trabalho 

subordinadas revelam um modelo de trabalhador diverso (mas não menos explorado) 

daquele típico das sociedades industriais,.  Aliás, o que se constata é a exploração 

crescente e velada do trabalho, fortalecida pelos avanços tecnológicos, por meios 

telemáticos e informatizados de comando e controle da prestação dos serviços, como a 



 
 

internet, os tablets, telefones e outros aparatos tecnológicos existentes no mundo atual e 

outros tantos, ainda imprevisíveis.   

Como apontado, na sociedade contemporânea, o poder econômico 

alcançou tal espaço de interferência, que influi não somente no processo produtivo, eis 

que alcança igualmente o plano político, social, ideológico e jurídico. 

Do ponto de vista dos direitos, pouco a pouco, emerge a tendência à 

disfarçada reversão de conquistas do trabalhador, em evidente descompasso e expressa 

violação à ordem constitucional e infraconstitucional.  Nesse passo, as ofensas à 

integridade psicofísica do empregado são recorrentes e se manifestam pela inobservancia 

dos limites ao poder do empregador, no processo laboral.   

Nessa ordem de raciocínio, merecem relevo os (nem sempre denunciados) 

constrangimentos no cotidiano de trabalho, como a imposição exacerbada de alcance de 

metas de produção e a reiterada banalização do dano moral, do assédio moral e do dano 

psíquico, com graves consequências à saúde do trabalhador.  Como se sabe, são 

incomensuráveis os agravos causados por violações reiteradas à intimidade, à vida 

privada e à honra de qualquer pessoa, e, por isso, também do empregado.  

Em contrapartida, o marco teórico desta dissertação tomou como coluna 

vertebral o reconhecimento de que a ordem jurídico-constitucional se assenta em 

princípios basilares, como a valorização do trabalho, a justiça social, a submissão da 

propriedade à sua função socioambiental e o da dignidade da pessoa humana, corolário da 

Declaração Universal dos Homens e do Cidadão, de 1948.  

Nesse contexto, na esteira da melhor doutrina, reforça-se a importância dos 

princípios na interpretação e aplicação das normas, sem esquecer o contexto histórico-

econômico e cultural que impregna cada caso concreto.   

Quanto ao convívio no cotidiano empresarial, é pertinente levar em 

consideração que as estruturas de poder lançam mão de diferentes estratégias de 

racionalização da exploração do trabalho humano, em busca desenfreada de metas 

empresariais, alicerçadas no intuito de atender aos anseios de uma sociedade competitiva 

e consumista que visa, sobretudo, ao lucro e ao fortalecimento do ideário dominante na 

sociedade de consumo.  



 
 

Como indicam muitos pensadores e doutrinadores, a lógica do lucro ocupa 

posição destacada nas organizações empresariais, o que se contrapõe aos interesses, 

necessidades e direitos dos trabalhadores, em flagrante ofensa aos seus direitos, tal como 

consagrados na Lei Maior brasileira e em documentos internacionais.  

Num esforço de resgate da dignidade humana que deve conduzir o 

processo de desenvolvimento em todas as áreas e dimensões da vida em sociedade, o 

estudo leva a concluir que as Ciencias Sociais, com destaque à Filosofia e à Sociologia do 

Direito podem propiciar relevante contribuição, precipuamente, quando alicerçam uma 

reflexão crítica sobre o Direito, integrado a outros aspectos da vida social, analisando 

seus fundamentos, para identificar determinantes dos problemas e, assim, vislumbrar 

medidas imprescindíveis à solução.  

Nessa linha de entendimento, o desafio é de inventar novas formas de luta 

e de organização social do trabalhador subordinado, em busca da efetividade da 

dignidade humana, sempre ameaçada.  Trata-se de problema agravado pela conjuntura, 

cuja compreensão pode ser fecunda, se contar com apoio da produção de pensadores que 

tratam do direito de resistência e destacam a dignidade como garantia fundamental do 

trabalhador.    

A rigor, o equilíbrio entre capital e trabalho ideologicamente alardeado, 

está intimamente ligado ao respeito aos direitos fundamentais e, sob o enfoque 

contemporâneo, ao respeito à moral e à dignidade da pessoa humana.  A concretização 

desse princípio, fundamento do imperativo categórico kantiano, de ordem moral assume 

caráter norteador da ordem constitucional e infraconstitucional, tanto no plano nacional 

quanto internacional.   

Assim concebida, a efetividade dos direitos fundamentais abarca o 

conjunto de dimensões destacadas no presente estudo, qual seja, uma atuação interligada 

da tríade homem, sociedade e poder, em respeito à dignidade da pessoa humana.  Decorre 

do exposto que a proteção aos direitos do trabalhador é premissa norteadora de solução 

equilibrada para os conflitos típicos das relações de poder no ambiente de trabalho, de 

modo a impedir a sobreposição do direito fundamental de uma das partes sobre a outra.  

Como ressaltado, sendo o empregador capitalista detentor do poder de comando da 

relação, é clara a tendência a que prevaleçam os seus interesses. 

Neste cenário, sublinha-se a adoção de Cláusula Geral de Tutela dos 

Direitos da Personalidade, que se apoia no pressuposto de que trabalhador constitui um 



 
 

dos protagonistas da relação capital-trabalho.  Admitida a premissa, pode-se pensar em 

parâmetros norteadores da análise dos conflitos, sempre levando em conta que a 

necessidade de que o empregador possa gerir sua atividade e alcançar lucro, sem ferir os 

direitos da personalidade dos empregados.   

O exercício do poder empregatício, conquanto necessário à gestão dos 

interesses do empreendimento, encontra limites na legislação e em princípios da ética.  O 

primeiro, na esteira da ética do trabalho, requer o respeito à dignidade da pessoa do 

trabalhador; nessa linha de interpretação, qualquer conduta que venha a ferir o Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana exorbitará do exercício legítimo do poder empregatício 

e constituirá constrangimento na relação de trabalho.   

Para superar esse problema, urge estabelecer parâmetros para a tutela 

efetiva da dignidade humana e dos direitos fundamentais do empregado nas relações de 

trabalho subordinadas.  Por certo, o desafio é complexo.  Como defende a doutrina 

analisada ao longo da Dissertação, a ordem jurídica privilegia o hipossuficiente da 

relação de trabalho. Eis porque, em ocorrencia de eventuais conflitos entre direitos 

fundamentais, não se aplicarão os princípios do Direito do Trabalho, já que o atendimento 

exclusivo das necessidades do empregado, em desfavor do patrão, acarretará violação de 

outras normas constitucionais.   

Nessa linha de interpretação, parece evidente que um dos fundamentos da 

crise do Direito é a crise da legalidade estatal, calcada no monismo jurídico e em 

concepção de Direito que não corresponde aos anseios da sociedade contemporanea, vez 

que não oferece parâmetros de resolução dos conflitos.   

Ainda com base na doutrina consultada, é cristalina a necessidade de 

readequação do sistema, com vistas a assegurar a efetividade da dignidade da pessoa 

humana e, consequentemente, dos direitos fundamentais do trabalhador.  

Nesse sentido, é premente a necessidade de se repensar o Direito, pois o 

Poder Estatal não subsiste como única fonte de produção jurídica; a sociedade é mais 

dinâmica do que os esquemas/sistemas (dogmática), de onde resulta o requisito de 

interpretação mais aberta e compatível com os anseios e necessidades sociais. Somente 

dessa forma, a efetividade do Direito se apresentará na plenitude de seus fundamentos: 

axiológicos, dogmático-normativo e social.   



 
 

Nesse alicerce repousa o relevo à conscientização dos profissionais do 

Direito e dos conseqüentes movimentos sociais para a necessidade de reação contra os 

abusos do poder capitalista e em prol da efetividade dos direitos fundamentais.    

Com esse intuito, um dos desafios é superar a concepção conservadora na 

qual o Direito exerceu a função social de controle, organização e direção social.  Por certo, 

a tendência se explica, quando se reflete sobre a predominante (e não raro, persistente) 

formação unidisciplinar, a-crítica, informativa, despolitizada e adestradora, cujo currículo 

se estrutura em torno de um sistema jurídico tido como auto-suficiente, completo, lógico e 

formalmente correto.   

Em contrapartida, cumpre estimular a emergencia apontada pela doutrina de 

uma concepção crítica, por meio da qual o Direito se constrói em paralelo à evolução da 

sociedade, como atividade verdadeiramente científica, especulativa, que tem como 

pressuposto a formação reflexiva, não-dogmática e multidisciplinar, organizada a partir de 

questionamentos sobre a dimensão política, as implicações socioeconômicas e a natureza 

ideológica da ordem jurídica.   

Alargando a abrangência do olhar, verifica-se que as discussões sobre a 

crise do Direito são aventadas em consideração às criticas ao positivismo jurídico e do 

paradigma moderno do Direito se refletem nos problemas de efetividade da dignidade 

humana no respeito aos direitos dos trabalhadores. Cumpre notar que a problemática 

subjacente à crise do Direito, traz a lume a crise da ciência, em paralelo à (in)efetividade 

das normas jurídicas, decorrente da dificuldade de acesso à Justiça, associada à cultura 

jurídica moderna individualista, positivista e formalista.   

Nessa linha argumentativa, não se pode ignorar que, tanto em termos de 

direitos do cidadão em geral, como especificamente dos trabalhadores, ocorre tendência 

ao distanciamento e declínio das tradicionais formas legais de composição dos conflitos, 

em face de uma sociedade cada vez mais complexa e diferenciada.   

Provavelmente, por esse caminho será possível reverter a crise que afeta os 

trabalhadores, tornando-se efetiva a mudança de paradigma, cujo alicerce mais vigoroso 

repousa na dignidade da Pessoa do Trabalhador e pauta um projeto de sociedade em que 

o desenvolvimento econômico e social está a serviço do homem e não o contrário...  
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