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“Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e 
não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa 

sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível." 

Lê Livros 



RESUMO 

 

PAULA, Regina Aparecida, Trabalho e Dignidade: A Ressignificação do 
Trabalho e sua Relação com o Direito. Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como requisito parcial à conclusão do curso Graduação em 
Direito, da Faculdade Cidade Verde – FCV, realizada no 2º semestre de 2016. 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma crítica ao Direito do Trabalho 
como nota distintiva da dignidade da pessoa humana. Para enfrentar esse tema, 
utilizou-se de levantamento doutrinário. Inicia pela contextualização da dignidade a 
luz da modernidade, mapeando e conceituando o homem enquanto sujeito, partindo 
do pressuposto que este homem constrói sua própria história, a busca da superação 
antagônica é constante. O direito do trabalho foi elaborado historicamente pelo viés 
da dignidade da pessoa humana sempre em busca da garantia de condições 
mínimas de trabalho, porém em uma sociedade de acúmulo de bens, própria do 
homo faber e de expropriação do trabalhador não se é possível conceber dignidade 
conforme contido no âmago da palavra que é o fenômeno da vida, seu sentido 
existencial e metafísico. O direito, inclusive o do trabalho, deveria suplementar os 
seres humanos no seu projeto de construção pessoal, porém grandes são os 
problemas provocados por um trabalho que tem como fundamento o acúmulo do 
capital. Ao afirmar que o trabalho dignifica o homem é fazer uma análise sem 
considerar a verdadeira realidade a que este trabalhador está exposta. Em 
conclusão ao estudo, constatou-se que não é possível em uma sociedade onde o 
direito está a serviço da classe dominante, conceber que o direito do trabalho na 
contemporaneidade traga dignidade a pessoa humana, pois os instrumentos 
jurídicos estão ideologicamente a serviço daqueles que tem o domínio do modo de 
produção, sendo assim o direito do trabalho necessita passar por uma (re) 
significação para que tenha um novo significado e atenda de fato o direito do 
trabalhador. 

Palavras-chave: Trabalho, dignidade, pessoa, humana, ressignificação 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

Work of course conclusion presented as partial requirement for the conclusion 
of the Law Course, at the Faculdade Cidade Verde – FCV, performed in the 
second half of 2016. 
 
 
This work aims to present a criticism about the Labour Law as  distinctive note of the 
dignity of the human person. In order to face this theme, it was used doctrinaire 
survey. It starts with the  contextualization of the dignity according to the modernity, 
mapping and conceptualizing the man as individual, based on that the individual 
builds the own story, the search of antagonistic overcoming is constant. The labour 
law was historically prepared by the bias of the dignity of the human person always 
searching guarantee of minimum working conditions, however, in a society of 
accumulation of goods, characteristic of the homo faber and of expropriation of the 
worker, it is not possible to conceive dignity as contained in the essence of the word 
that is the phenomenon of life, its existential and metaphysical meaning. The Law, 
including labour law, should supplement the human beings in their personal 
construction project, however there are big problems and they are caused by a job 
that is based on capital accumulation.  Stating that the work dignifies the person, it is 
to make an analysis without considering the true reality that the worker is exposed. In 
conclusion to this study, it was confirmed that it is not possible - in a society where 
the law is at the service of the ruling class - to conceive that the labour law brings 
dignity to the human person in contemporaneity; because the legal instruments are, 
ideologically, at the service of those who have the domain of the production method, 
in this way, the labour law needs to go through a (re) signification in order to have a 
new meaning and it attends the workers’ right. 
 
Keywords: Work, dignity, human person, resignification. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma constatação de que o direito 

do trabalho a partir do modelo proposto no advento da Revolução Industrial, não 

garante a dignidade da pessoa humana conforme as normas jurídicas preveem. 

Desta forma, um levantamento bibliográfico foi preciso para demonstrar que é 

inconcebível na relação e no modo de produção, dentro da contemporaneidade, a 

garantia da dignidade da pessoa humana. 

É com o advento da modernidade, em especial com o pacto social, que se 

observa a transfiguração da liberdade natural à liberdade civil, sendo esta entendida 

como a possibilidade de se fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que não seja 

proibido dentro do aspecto jurídico. 

Sendo assim, não se tem a pretensão de propor uma nova ordem na 

dignificação do indivíduo, nem tão pouco findar um assunto que merece ser 

amplamente debatido, pois a transformação que se almeja no mundo do trabalho 

perpassa pela desalienação do trabalhador e por uma mudança no comportamento 

social dos homens. 

É preciso compreender que o trabalho é uma invenção humana e é uma das 

diferenças significativas existentes entre os homens e os animais. Ao contrário das 

relações havidas entre os animais, as atividades humanas variam de forma 

temporal, sobretudo em razão da relação estabelecida entre homem/natureza, a 

qual se constrói historicamente. 

Dentro de uma perspectiva de que o homem moderno transforma, conquista, 

inventa, sai da condição de homem laborans, para atuar como homem faber, 

constata-se que este homem se encontra em uma sociedade para o consumo, onde 

há o explorador e o explorado. 

Ao ter a posse do capital, a burguesia torna-se a classe que pensa, a que 

decide, a que tem o domínio do modo de produção. Desta forma mantém se a 

distinção entre os que pensam e os que executam. Neste contexto, ao trocar sua 

força de trabalho por salário, o homem da sociedade contemporânea torna se uma 

mercadoria.  
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O primeiro capítulo destina-se a análise da dignidade da pessoa humana, 

perpassando pelos pensamentos filosóficos historicamente construídos pelo homem. 

Visto, que o homem moderno muda toda a sua estrutura de pensamento, 

deixando as concepções divinas, passando conceber a razão para explicar a 

existência humana, tendo como pano de fundo a ciência, a dignidade da pessoa 

humana se constituiu a partir das mudanças sociais.   

O segundo capítulo está pautado na concepção de que o trabalho traz à 

dignidade a pessoa humana. A princípio o foco é na construção histórica da 

positivação do direito no que tange a dignidade, ou seja, a dignificação do homem 

pelo trabalho salvaguardado nos documentos constitucionais e infraconstitucionais. 

Ainda no segundo capítulo, há uma reflexão da indignificação do homem, pois o 

direito do trabalho se apresenta de forma distinta a dignidade da pessoa humana. 

Para finalizar, no terceiro capítulo, há efetivamente uma crítica ao direito do 

trabalho como forma de garantia da dignidade da pessoa humana. Constata-se que 

o direito do trabalho se construiu tendo concepções políticas diferentes em cada 

momento histórico. Partindo do pressuposto que o trabalho é responsável por toda 

produção da riqueza do mundo, onde provocou e ainda provoca o crescimento e 

desenvolvimento da sociedade, o que se pode verificar neste modelo, proposto na 

contemporaneidade é que a dignidade não é garantida. Desta forma o homem torna-

se escravo do seu próprio trabalho. 
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1. A MODERNIDADE E A PROPOSTA DA DIGNIDADE 

 

 

A análise da dignidade da pessoa humana na modernidade perpassa pela 

concepção de homem bem como pelos pensamentos filosóficos, a partir da 

passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. A dignidade da pessoa humana 

é construída historicamente e sua evolução ocorre de acordo com o momento em 

que a sociedade se encontra. A garantia da dignidade humana pelo direito, dando 

ênfase ao processo histórico desde o Estado Jusnaturalista até o Positivismo Pós-

Hart.  

A partir do Iluminismo, se tem uma nova concepção de mundo, de homem e 

de sociedade como um todo. No início do século XVIII caracterizou-se a gênese da 

modernidade, momento em que o homem passa a conceber as explicações 

adversas não mais pelas razões divinas e sim pela ciência, a Filosofia. Neste 

contexto o homem se depara com desafios para apontar caminhos contrapondo com 

as verdades absolutas.  

A conquista de direitos se dá a partir de diversos precedentes históricos, pois 

foi devido às questões sociais, provocadas pelas mudanças na estrutura da 

sociedade, especialmente no mundo do trabalho, que o direito à garantia da 

dignidade da pessoa humana surgiu. 

 

 

1.1 - MODERNIDADE E O ANTROPOCENTRISMO FILOSÓFICO: O HOMEM 
COMO MEDIDA E FIM DE TODAS AS COISAS 

 

 

O homem da modernidade provoca grandes transformações em sua história 

através de seu comportamento, estabelecendo assim novos paradigmas. Este 

homem sai da Idade Média e se percebe enquanto SER existencial. Observa a 

natureza a sua volta, com a possibilidade de explorá-la de forma sistematizada. 

Até então o homem tinha seus pensamentos pautados nos mitos, no 

sobrenatural e na fé. A igreja exercia uma forte influência no período medieval, a 

partir de então o homem passa a ter uma compreensão mais antropocêntrica de si 

mesmo e ao que está a sua volta.  
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O homem passou a compreender sua existência, as diversas maneiras de 

existir. Desta forma passa a se compreender enquanto ser humano e que ao longo 

de sua vida se constrói propriamente dito. Essa construção, dentro da sociedade a 

que está inserido, perpassa pela ideia do ser e dever ser, ou seja, como as coisas 

são e como devem ser. 

A ruptura com o modelo de homem inserido na natureza e sendo 
parte dela se dá a partir do instante em que há a descoberta de que 
a verdade fixada até então, acerca do movimento de translação 
projetando a Terra no centro, derrui o realismo, enquanto método de 
conhecimento da verdade, e, nesse viés a verdade passa a ser o 
pensamento sobre o valor verdadeiro, ainda que haja 
descoincidência entre o ser pensado e o ser pensante: eis a parêmia 
cartesiana cogito ergo sunt. (Félix; Zenni, 2015, p. 25) 

“O reconhecimento da igualdade entre os homens era fundado na filiação 

divina, ou seja, que todos os homens eram iguais porque têm em Deus o seu pai”. 

((Félix; Zenni, 2015, p. 65) Deus criou todos os homens livres e sua imagem e 

semelhança, essa liberdade era reconhecida pela natureza do homem. Em que pese 

a existência da escravidão, tornar-se escravo era uma condição da vida. 

O homem deixa as respostas pela concepção divina e passa para uma 

compreensão oposta onde a razão é o vetor principal. Nesse período a cresça 

passar ser no científico, o que pode ser provado, ou seja, os mitos e as crenças 

perdem espaço por ser tratar de concepções dogmáticas. 

A concepção Deus é o centro do pensamento e das ações do homem deixa 

de existir, segundo Albuquerque (2013), nasce o antropocentrismo, ou seja  o 

homem é o centro das ações, da cultura, da história e da filosofia. O 

antropocentrismo afasta a idade média, rompe com costume e traz a tona uma nova 

concepção de homem, de mundo e de sociedade. 

Dentro deste contexto Kant, um dos expoentes do Iluminismo, define que a 

dignidade tem a razão como ingrediente principal, pois para ele o pensamento do 

homem como um fim em si mesmo, nunca como um meio. 

No reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando 
uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente; por 
outro, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não 
admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade. (KANT, 
2004, p. 65) 
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Na visão de Kant a vida humana não tem preço, pois não é um instrumento. 

Na sua concepção o ser humano deve tem autonomia racional e nunca deve ser 

considerado como instrumento de submissão, não se deixar ser usado por algo ou 

alguém que quer apenas a sua satisfação, ou seja, o ser humano deve pensar e 

raciocinar por si mesmo. (Queiroz, 2005, p. 1) 

O homem enquanto ser, tem a capacidade de construir sua própria história, 

sendo assim ele é munido de condições para a construção de conceitos que vão se 

transformar em princípios. A dignidade da pessoa humana foi construída 

historicamente, pautada em um dos conceitos de que o ser humano não tem preço, 

essa construção se deu de forma gradativa. 

 

 

1.2 - A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA DIGNIDADE HUMANA 

 

 

A dignidade da pessoa humana foi construída paulatinamente. Segundo Marx, 

o homem se constitui como seres humanos vivos e que se transforma de acordo 

com a história da sua própria existência. A construção da dignidade humana passa 

por transformação conforme a evolução da sociedade e ao mesmo tempo o 

indivíduo vai estabelecendo comportamento a que deve ser seguido diante de suas 

relações. 

Historicamente o cristianismo marca a ideia de dignidade da pessoa humana, 

pois os ensinamentos se pautam no conceito de que o homem é a imagem e 

semelhança de Deus. ( Mendes, 2015, p.136) 

Mas, foi na Grécia antiga que se tem o início do pensamento filosófico a 

respeito dos direitos humanos, inicia algumas proteções como: a injustiça, a 

proibição de atos excessivos por parte de uma pessoa a outra e a proibição de atos 

insolência contra a pessoa humana.( (Félix; Zenni, 2015, p. 64) 

O que se constata é que desde a antiguidade os direitos aos cidadãos vêm 

sendo reconhecido através de documentos. O registro que se tem de mais antigo é a 

Magna Carta Libertatum, da Inglaterra de 1215, no século XVIII, nasceu um novo 

direito natural, pautado na natureza humana, sem considerar a figura divina. 

(FONSECA, 2006, p.11) 
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O pensamento antigo não chegou a reconhecer o homem como 
portador de uma dignidade intangível aferente a todos os homens 
enquanto indivíduos, fazendo por fundamentar a existência da 
escravidão, a exclusão da mulher, o alheamento dos estrangeiros. 
(Félix; Zenni, 2015, p. 64) 

Em que pese havia escravidão na antiguidade, a concepção de homem era a 

de que Deus criou todos os homens livres, no entanto essa liberdade não era direito 

absoluta, pois embora nascesse livre poderia se tornar escravo por alguma 

circunstância, por um acaso, ou seja, na concepção filosófica não havia escravo por 

natureza. (Félix; Zenni, 2015, p. 65) 

Ao longo da existência humana, valor que considera a pessoa humana se 

constituiu, sendo divina ou natural. Conforme preceitua Félix; Zenni (2015), “Na 

idade média se consolidou a idéia de um conceito moderno de pessoa humana 

baseado na dignidade e na valorização do indivíduo, enquanto ser humano 

acrescido de certa dignidade”. 

Em 1776, no Estado da Virgínia, surge a Declaração do Bom Povo da 

Virgínia, que logo depois veio e serviu como exemplo para as próximas. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vem com preceitos de 

“Direitos de Primeira Geração”, direito a vida, à igualdade, a intimidade, à 

inviolabilidade de domicílio, etc. A presente Declaração é aprovada em 1789 pela 

Assembleia Nacional Francesa. (Fonseca, 2006, p.11) 

A dignidade, em seu sentido mais lato, trata-se da essência do 
homem, ou seja, a característica que torna o homem humano, 
ontologicamente falando, é aquilo que ele “é”. Todavia, cumpre 
estabelecer, que não basta a definição ontológica para definir que 
vem a ser dignidade, posto que o homem não é somente aquilo é, 
mas também, aquilo que deve ser, devendo-se fazer, também, um 
resgate teleológico. (Félix; Zenni, 2015, p.59) 

Devido à natureza do homem, a partir do momento que ele passa a se 

considerar como homem, o mesmo não pode escusar-se de certos direitos. (Félix; 

Zenni, 2015, p. 69) 

No período moderno, observamos um elevado reconhecimento de valores aos 

homens, é neste momento que ocorre a busca de riquezas e o comércio europeu se 

expande. (Félix; Zenni, 2015, p. 69) 
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Com a chegada do Europeu ao “mundo novo”, houve uma forte 
hostilização dos habitantes das novas terras a fim de ter a 
dominação total não só das terras, mas também da cultura, tendo em 
vista a tentativa de cristalização dos índios habitantes daquelas 
terras. (Félix; Zenni, 2015, p.69) 

Devido à forma como ocorreu à colonização e com base na doutrina cristã, 

Tomás de Aquino faz a defesa dos índios, povo habitante do Continente Americano, 

a defesa se deu a partir do princípio da igualdade. Os indígenas foram considerados 

humanistas, sendo assim todos os direitos a eles deveriam ser observados. (Félix; 

Zenni, 2015, p.69) 

Os direitos defendidos pela igreja, neste contexto, eram o direito a vida, a 

propriedade e a liberdade, seja qual fosse a etnia, crença ou localização geográfica 

que este homem se encontrava. (Félix; Zenni, 2015, p.71) 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade, foram os ideais da Revolução Francesa. 

Neste viéis foi promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

momento esse que vai marcar a superação do direito natural.  

O Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

preconiza: 

O Povo Francês, convencido de que o esquecimento e o desprezo 
dos direitos naturais do Homem são as únicas causas das 
infelicidades do mundo, resolveu expor numa declaração solene 
estes direitos sagrados e inalienáveis, a fim de que todos os 
cidadãos, podendo comparar sem cessar os atos do Governo com o 
fim de toda instituição social, não se deixem jamais oprimir e aviltar 
pela tirania; para que o Povo tenha sempre distante dos olhos as 
bases da sua liberdade e de sua felicidade, o Magistrado, a regra dos 
seus deveres, o Legislador, o objeto da sua missão. (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO) 

Assim, foi no auge da Revolução Francesa, com os ideais do Iluminismo 

(movimento caracterizado pela centralidade da ciência e da racionalidade crítica no 

questionamento filosófico) o chamado século das luzes, a igualdade e a liberdade 

foram direitos consagrados. (Félix; Zenni, 2015, p.71) 

No fim do Século XIX, início do Século XX, o capitalismo em plena expansão, 

a miséria e a exploração crescia no mesmo ritmo, fazendo com que surgissem textos 

constitucionais versando direitos sociais, civis e políticos.  

Depois das preocupações em torno da liberdade e da igualdade 
(formal e material), surge uma nova convergência de direitos voltada 
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à essência do ser humano, à sua razão de existir e ao destino da 
humanidade, direitos esses que se apóiam nos sentimentos de 
solidariedade e fraternidade. (Fonseca, 2006, p. 13) 

Com as atrocidades ocorridas nas duas Guerras Mundiais, onde o 

desrespeito a vida e a liberdade passou a despertar nos povos a necessidade de 

proteção, bem esse que vinha sendo construído pelas gerações passadas. 

Conforme já descrito as Constituições passam a positivar direitos aos 

indivíduos enquanto sujeitos portadores de valores, como diz Félix; Zenni, (2015), 

“...consubstanciado na dignidade humana, recolocando o indivíduo como ponto 

nuclear de todo ordenamento jurídico”. 

Após a segunda Guerra Mundial, ao verificar que não tem como existir paz 

sem justiça social, houve uma bandeira defendida que era a união entre as nações. 

(Fonseca, 2006, p.13) 

A Assembleia das Nações Unidas, em 1948 proclama a Declaração universal 

dos Direitos Humanos, reafirmando os direitos fundamentais, inerente a pessoa. 

Assim a partir desse momento internacionaliza os Direitos Humanos. (Fonseca, 

2006, p. 14) 

Em 1919 é promulgada a Constituição alemã, que em seu artigo 1º assegura 

a dignidade da pessoa humana, sendo um direito inviolável, devendo o Estado 

garantir e proteger o indivíduo. (Félix; Zenni, 2015, p. 75) 

Ingo Wolfgang Sarlet (2012), apud Monassa (2015), afirma que o conceito de 

dignidade humana está ligado a um processo de reconstrução e evolução: 

"(...) a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em 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 venham a lhe garantir as condições existenciais 
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 que 
integram a rede da vida". (Monassa, 2015, p. 53) 

O ser humano deve ser respeitado, não só de indivíduo para indivíduo, mas 

por toda a sociedade, pois é o próprio agente dessa sociedade, sendo assim têm 

direitos e deveres que o assegure a ter uma vida digna, que viva com condições 

mínimas de sobrevivência. 
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A dignidade humana deve ser respeitada, não podendo ser violada, pois faz 

parte da vida do ser humano, ou seja, é uma construção moral do indivíduo, o 

parâmetro aqui é ético-jurídico. 

Ainda que este ato de reconhecimento de igualdade entre os 
cidadãos não exclui o sistema de classes sociais, beneficiando 
somente alguns cidadãos, observa-se que fora um ato de extrema 
relevância jurídica no que diz respeito ao reconhecimento de que o 
homem, não só em relação a sua liberdade decorrente de origem, 
mas também em relação a outras liberdades, como a liberdade de 
propriedade. (Félix; Zenni, 2015, p. 68) 

A dignidade humana foi sendo construído historicamente pelo homem, sendo 

reconhecida pelo próprio homem com avanços e retrocessos conforme o momento 

histórico vivido por esse homem. Em cada momento dessa história passou-se a 

agregar valores a esse homem. (Félix; Zenni, 2015, p. 78) 

O homem passa de direito natural, onde lhe é reconhecido como portador de 

direito pela sua condição natural e divina, ao direito pertinente do Estado Soberano, 

reservado apenas aos governantes e após transforma esse homem em sujeito de 

direito internacional, ou seja, o “homem, como um todo, é composto de certos 

valores que o adotam da qualidade de humano”. (Félix; Zenni, 2015, p. 78) 

 

 

1.3 - A "GARANTIA" DA DIGNIDADE HUMANA PELO DIREITO: O DIREITO 
COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DE DIGNIDADE 

 

 

Os homens passaram a viver e conviver em grupos e a partir de então 

constituíram regras de convivência tendo como objetivo pacificar os conflitos. 

Conforme a evolução dos grupos aumentou o volume de complexidade nas 

relações, portanto o homem além de ser, ele também deve ser. 

O sentido que se pretende dar aqui no ser é aquilo que o homem 

naturalmente é, e o DEVE SER é tudo aquilo que, partindo do pressuposto de sua 

existência, o que pactuou a partir da construção da sua própria história. (Félix; 

Zenni, 2015, p. 59) 

Ocorre que diante dessa convivência, evolução histórica e construção do 

homem, se fez necessário a positivação de direitos.  
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Passaremos expor aqui o modelo constitucional principiológico através de 

uma abordagem jurídica num processo histórico desde o Estado Jusnaturalista até o 

Positismo Pós-Hart.  

O Jusnaturalismo é uma corrente do direito natural, teoria que procura 

fundamentar a partir da razão prática, a partir do que é natural ao homem. (Vilalon, 

2011, p. 48) 

O Jusnaturalismo tem como pressuposto o direito numa perspectiva pautada 

na natureza.  

A  construção da sociedade era pautada na liberdade e igualdade divina, logo 

se percebe a importância do Cristianismo para o mundo jurídico, pois neste 

momento se reconhece a igualdade e a liberdade entre os homens, como direito 

natural.  

(...) liberdade e igualdade são atributos universais do homem, ou 
seja, todos são livres e iguais perante o outro em razão de sua 
natureza (divina ou natural), passando a se, então, valores 
considerados como intangíveis ao homem. (Félix; Zenni, 2015, p. 
66) 

A doutrina jusnaturalista serviu de fundamento ao aparecimento de dois 

princípios fundamentais ao nascimento do estado liberal: o princípio da tolerância 

religiosa e o da limitação dos poderes do estado. As leis eram estabelecidas por 

Deus fortalecendo a ideia de que todos os homens possuem direitos naturais sendo-

os respeitados pelo Estado. (Fonseca, 2006, p. 16) 

O positivismo filosófico resultou da crença de que os múltiplos 
domínios da atividade intelectual pudessem ser regidos por leis 
naturais, invariáveis e independentes da vontade humana. O 
positivismo jurídico, por sua vez, procurou ajustar esse modo de 
pensar ao mundo do direito, criando a pretensão de originar uma 
Ciência Jurídica com características análogas às Ciências Exatas e 
Naturais. (Fonseca, 2006, p. 17) 

A abordagem jurídica na concepção positivista reconhece o direito somente a 

partir do que estava escrito, ou seja, a “letra fria da lei”. Direito era considerado 

aquele que estivesse positivado, aquele escrito, em texto legal. A ética, a moral e os 

princípios, esses não eram considerados como direito. Nesta conjuntura, o direito 

passa a ser considerado para pacificar conflitos sociais. Sendo assim, o dever ser e 

fazer valer esse dever passa a ser prescrito. (Fonseca, 2006, p. 18) 
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A decadência dessa concepção filosófica se deu a partir do momento que o 

direito foi utilizado de forma desvirtuada, pois os governos, italiano (fascismo) e 

alemão (nazismo) justificaram as suas insanidades pelo que estava escrito. 

Governos estes, que buscaram a proteção da lei para cometerem as maiores 

barbárie (guerras e genocídios), considerando como atos justos. (Fonseca, 2006, p. 

18) 

A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do 
Positivismo abriram caminho para um conjunto amplo, e ainda 
inacabado, de reflexões acerca do Direito, sua função social e sua 
interpretação, que vem sendo denominada Pós-Positivismo. 
(Fonseca, 2006, p. 18) 

Com o fim da Segunda Guerra, surgem os ideais pós-positivistas, pois os 

valores morais começam a retornar ao Direito, até então esse direito independia de 

justiça, mas sim do que estava posto. 

Sendo assim, o Pós-Positivismo vem com a força para proteger os direitos, 

tendo como base os preceitos de justiça. No pós-positivismo compreende-se o 

direito para além da “letra da lei”, porém sem desprezá-la. O que passa a evidenciar 

neste contexto é a leitura ética e moral do Direito. 

Antes de avançarmos na discussão analisemos brevemente o conceito de 

Direito, diferenciando-o de Lei, para Vilalon (2011) “Direito é algo que faculta, que 

cria possibilidades de ação, sem obrigar a sua consecução. Lei, por outro lado, é a 

obrigação, o dever, a imposição, a feitura, a realização de um ato”. (Vilalon, 2011, p. 

48) 

Hart parte da constatação de que onde há Direito, a conduta humana 
torna-se, em certo sentido, não-facultativa ou obrigatória. Mesmo 
sendo uma conduta humana obrigatória, não são todas as condutas 
humanas obrigatórias que acarretam uma sanção pelo seu 
descumprimento. A existência de regras que estipulem sanções no 
caso de descumprimento de normas é que justificam a aplicação de 
sanção. (Dmitruk, p. 76) 

Para Hart (2007), onde há um Direito o ser humano poderá se portar ou 

comportar de forma, não-facultativa ou obrigatória, sendo que não há 

obrigatoriedade de sanção caso seja este descumprindo. Para Vilalon (2011) a Lei é 

a obrigação, o dever, a imposição, a conduta do dever ser de acordo com a lei uma 

vez que a mesma prevê a sanção. 
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“...o homem, justamente por fazer uso de sua razão, se encontra 
como que obrigado por ele mesmo a observá-los, a se fazer valer 
desses direitos para que possa viver, não como animal somente, 
mas como humano, diferente dos outros animais, senão por ter e 
fazer uso da razão”. (Vilalon, 2011, p. 49) 

A princípio o homem se identifica como sujeito numa concepção divina, ou 

seja, Deus configurou o homem a sua imagem e semelhança, assim estabelece-se a 

igualdade entre os homens.  

Após constituir a igualdade, os homens passam a considerar-se livre, este 

conceito não mais com base nas concepções divina, mas a partir de pensamentos 

filosóficos acerca da ciência. 

Assim, com a evolução da sociedade e do próprio homem, surge a figura do 

estado para tutelar os direitos deste homem, universalizando desta forma os direitos 

dos homens e consequentemente a dignidade da pessoa humana. (Félix; Zenni, 

2015, pp.78-79) 

Conforme o que foi exposto observa-se que as correntes filosóficas ajudaram 

na construção do pensamento do homem enquanto portador de direito e que a 

ideologia desses pensamentos influenciaram de forma positiva em alguns momentos 

e em outros de forma negativa. O homem utiliza e utilizou o pensamento que ele 

mesmo construiu conforme seus próprios interesses, o que determinar a forma 

dessa utilização é a sociedade a qual está inserido. 
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2 - A DIGNIFICAÇÃO DO HOMEM PELO TRABALHO 

 

 

 

Como já exposto no primeiro capítulo a dignidade da pessoa humana teve 

sua evolução conforme os momentos históricos vividos pelo próprio homem. 

Após a segunda Guerra Mundial, período que ocorreu a maior crueldade entre 

os homens, documentos importantes, como: Carta da ONU (1945), a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), garantiu o processo de consolidação da 

dignidade da pessoa humana enquanto direito fundamental e essencial à liberdade, 

justiça e à paz mundial. (Eid, 2015, p. 128) 

A dignificação do homem pelo trabalho tem sido salvaguardada nos 

documentos constitucionais e infraconstitucionais. 

À luz dado ao direito constitucional, o trabalho é apresentado como 
fundamento da República e elemento proporcionador de dignidade 
ao homem, pois seu valor é considerado um dos fundamentos da 
ordem econômica, que por sua vez tem como finalidade assegurar a 
todos uma existência digna. (Eid, 2015, p. 125) 

Na Constituição Federal Brasileira de 1988 a dignidade e trabalho estão 

evidenciados em diversos trechos, como por exemplo, no art. 1º: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(...) III- a dignidade da pessoa humana; 
(...) IV os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (Constituição 
Federal, 2002) 

Segundo Evaristo de Moraes, apud Fonseca (2006) o direito a trabalhar está 

vinculado à dignidade humana, sendo que o indivíduo será valorizado partir do 

trabalho: 

Sendo o trabalho um prolongamento da própria personalidade, que 
se projeta no grupo em que vive o indivíduo, vinculando-o pela 
própria divisão do trabalho social, aos demais que a compõem, 
representa esse direito, por si só, a raiz da própria existência do 
homem, pelo que lhe proporciona ou lhe pode proporcionar de 
subsistência de liberdade, de autoafirmação e de dignidade. O direito 
ao trabalho é a possibilidade de vir a participar e de dignidade. O 
direito ao trabalho é a possibilidade de vir a participar cada um da 
produção de todos, recebendo em troca, a remuneração que lhe é de 
vida. (Fonseca, 2006, p.128) 
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Para doutrina majoritária o direito ao trabalho está vinculado ao direito à vida, 

pois com trabalho a dignidade da família está garantida. (Fonseca, 2006, p.127) 

 

 

2.1 - REFLEXÃO FILOSÓFICA SOBRE O TRABALHO E A DIGNIDADE 
HUMANA: ONTOLOGIA DO HOMEM 

 

 

Este item do segundo capítulo é destinado à história do pensamento filosófico 

no âmbito do direito do trabalho e a dignidade humana de uma forma geral. 

Na antiguidade, o trabalho era visto como labor de escravos, pois só 

trabalhava quem era escravo, a justificativa era porque os escravos quem deveriam 

manter as necessidades da vida e ser escravo era uma condição natural da vida 

humana. (Arendt, 2005, p. 94) 

Como Rousseau (1753) diz: “as nossas necessidades e os nossos prazeres 

mudam de objeto com o tempo”. O homem em seu estado natural deseja somente 

aquilo que o rodeia, pois não pensando, logo na concebe desejos pelos bens a não 

ser por aqueles que ele conhece como ócio, reprodução e alimentação.  

Seu desejo é apenas suprir suas necessidades fisiológicas. Já o homem 

civilizado vive em busca de ocupações, trabalha sem parar, deixa de viver a vida em 

sua essência, transforma-se no dia-a-dia escravo de si mesmo. 

Ainda para Rousseau (1753) a partir do momento que o homem passa a 

concebe o conceito do ter dentro da concepção de ter mais que outro homem, os 

relacionamentos passam a estabelecer de forma estúpida. No início, o ter está 

configurado no sentido mais rústico e o foco se pautava nas virtudes e não no 

campo propriedade.  

A partir do momento em que um homem passou a necessitar do outro, a 

desigualdade se estabeleceu.  

O instante que um homem teve necessidade do socorro do outro; 
desde que perceberam que era útil a um só ter provisões para dois, a 
igualdade desapareceu, a propriedade se introduziu, o trabalho se 
tornou necessário e as vastas florestas se transfomaram em campos 
risonhos que foi preciso regar com o suor dos homens, e nos quais, 
em breve, se viram germinar a escravidão e a miséria, a crescer com 
as colheitas. (Rousseau, 1753, pp. 103, 104) 
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Nessa perspectiva se constrói o conceito de propriedade e o trabalho passa a 

se executado onde o mais forte fazia mais tarefa, o mais engenhoso encontrava 

meios para trabalhar menos, desenvolvendo desta forma a desigualdade humana. 

A partir da construção do conceito de propriedade, surge também a condição 

da desigualdade social, aparecendo desta forma o conflito entre ricos e pobres, com 

a propriedade privada o homem deixou seu estado natural, até então era um homem 

que vivia na coletividade. 

Este homem passa a ser escravo de si, desenvolve o sentimento no campo 

ambição, passa a ter necessidade de prejudicar um ao outro e de tirar proveito um 

do outro. (Rousseau, 1753, p. 109) 

Tomando o homem um espaço para si, afirmando esse espaço ser seu, 

produzindo nesse espaço, sem dúvida esse homem vai produzir riqueza e vai 

promover a desigualdade social. 

Para conter-se e assegurar a posse, instituíram leis para obediência. Tanto o 

fraco como o forte deviam obedecer, ou seja, que a disputa não poderia mais ser 

entre os homens, mas a decisão passa a ser de um poder Estado Supremo. 

Assim ocorre a destruição da liberdade natural, fixando a lei da propriedade 

natural e da desigualdade natural, onde estabeleceu ao homem o trabalho, a 

servidão e a miséria. 

Tal foi ou deve ter sido a origem da sociedade e das leis, que deram 
novos entraves ao fraco e novas forças ao rico, destruí sem remédio 
a liberdade natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da 
desigualdade, de uma astuta usurpação fizeram um direito 
irrevogável, e, para proveito de alguns ambiciosos, sujeitaram para o 
futuro todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e a miséria. 
(Rousseau, 1753, p. 114) 

O trabalho do homem entende-se por duas vertentes, uma como atuação na 

natureza transformando-a com o objetivo de suprimir suas necessidades e a outra o 

trabalho sobre os próprios homens. 

Na antiguidade quem trabalhava eram os escravos, no entanto os antigos, 

diante da concepção da condição humana achavam necessário ter escravos, 

justificavam e defendia a escravidão em virtude da natureza servil de todas as 

ocupações que fossem necessárias a manutenção da vida. (Arendt, 2005, p. 94) 
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Laborar significava ser escravizado pela necessidade, escravidão 
esta inerente às condições da vida humana. Pelo fato de serem 
sujeitos ás necessidades da vida, os homens só podiam conquistar a 
liberdade subjugando outros que eles, à força, submetiam à 
necessidade. (Arendt, 2005, p. 94) 

Marx e Adam Smith, apud Hannah Arendt o trabalho que criou o homem, e é 

o trabalho que diferencia o homem de outros animais. (Arendt, 2005, p. 96) 

Nesta perspectiva de evolução, o homem se constrói historicamente a partir 

do trabalho, sobretudo em cada contexto histórico o trabalho é visto ou entendido a 

partir do modelo de sociedade em que o homem está inserido.  

 

2.2 - A SOCIEDADE PÓS-MODERNA E A CONCEPÇÃO CONTEMPORÂNEA DE 
TRABALHO 

 

 

Falar sobre o homem contemporâneo é falar de nós mesmos, pois somos o 

próprio objeto de compreensão, arraigados com os próprios conceitos. 

O homem ao sair da Idade Média passa a perceber a sua própria existência e 

a natureza a sua volta, percebe a possibilidade de explorar essa natureza de forma 

racional e sistematizada. 

Este homem passa a ter uma visão antropocêntrica, pois até a chegada da 

modernidade o pensamento era sacralizado e dogmatizado pela forte influência que 

o poder da Igreja tinha.  

O conhecimento tornou o homem e a natureza centros dos questionamentos. 

“A natureza que o envolvia, a razão que o dominava, as ciências que se 

desenvolvia, tudo isto mudou de forma significativa a forma com que o homem 

vislumbrava o mundo.” (Costa, 2011. p.2) 

Com esta certeza, o homem passa a ter uma visão mais racional 
acerca da realidade, abrindo um precedente para se pensar no 
mundo, de forma bem diferente como era concebido pelo homem da 
Idade Média e muito mais ampla. O olhar sobre o mundo ganha vida 
quase que própria, uma perspectiva mais geográfica e cientifica 
sobre o universo é desencadeada. (Costa, 2011, p.3) 

Segundo Hannah Arendt (2005), a modernidade se firmou a partir de três 

grandes acontecimentos, sendo eles: a descoberta da América, a reforma 

protestante e a invenção do telescópio, em que pese a mesma autora descrevem 
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em sua obra Condição Humana que estes momentos marcam a modernidade, mas 

os classifica como pré- moderno.  

O evento que marca a modernidade é a Revolução Francesa, como afirma a 

própria Arendt, ela ordena os três eventos em grau de importância, para que 

possamos entender que esses eventos foram determinantes para o desenvolvimento 

de uma nova era. 

Aos olhos dos seus contemporâneos, o mais espetacular dos três 
eventos deve ter sido a descoberta de continentes desconhecidos e 
de oceanos jamais sonhados; o mais inquietante deve ter sido a 
irremediável cisão do cristianismo ocidental através da Reforma, com 
o inevitável desafio à própria ortodoxia e a imediata ameaça á 
tranquilidade espiritual dos homens; e sem dúvida a menos 
percebido de todos foi a introdução, no já sortido arsenal de 
utensílios humanos, de um novo instrumento, inútil a não ser para 
olhar as estrelas, embora fosse o primeiro instrumento puramente 
científico a ser concebido. (Arendt, 2005, p. 261) 

A Revolução Industrial, que teve início no século XVIII, se firmou com a 

mecanização dos sistemas de produção. Enquanto na Idade Média o artesanato era 

a forma de produzir mais utilizada, na Idade Moderna tudo mudou. 

No período industrial (1750-1950), o maior desafio foi a eficiência, isto é, fazer 

o maior número de coisas no menor tempo.  

A princípio na era moderna não se produziu uma única teoria que distinguisse 

animal laborans e homo faber (labor de nosso corpo e o trabalho de nossas mãos). 

Primeiramente encontra-se a distinção entre trabalho produtivo e improdutivo, mais 

tarde o trabalho qualificado e o não-qualificado e o trabalho manual e intelectual. 

(Arendt, 2005, p. 96) 

Ainda para Marx, apud Arendt numa concepção de sociedade que fosse 

realmente para se socializar e que o sustento fosse para ser entendido no aspecto 

literal da palavra, a distinção entre labor e trabalho seria extinto, pois todas as coisas 

seriam concebidas para o processo vital. 

Para Marx, o homem na construção da sua história, se reproduz, se relaciona 

entre si, a população cresce e surgem novas necessidades, ou seja, o homem 

sempre se fixou nos lugares, de acordo com suas necessidades. 

Neste viés, podemos perceber que o homem contemporâneo vive uma forma, 

uma conjuntura totalmente diferente das sociedades já existentes. Neste contexto 
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mudanças severas ocorreram no campo social, cultural, político e jurídico. (Félix; 

Zenni, 2015, Fonseca (2006) 

 

 

2.3 - PÓS - MODERNIDADE E A INDIGNIDADE HUMANA 

 

 

Os homens, em todas as sociedades já existentes, se relacionam entre si e 

com a natureza. A própria natureza do homem é a de não viver isoladamente em 

seu contexto. E na modernidade ou pós-modernidade não é diferente, ele está 

sempre em busca de seu próprio desenvolvimento. “Nenhuma vida humana, nem 

mesmo a vida do eremita em meio à natureza selvagem, é possível sem um mundo 

que, direta ou indiretamente, testemunhe a presença de outros seres humanos”. 

(Arent, 2005, p.31) 

Este homem atual, é o homem que cria, inventa, reinventa, explora, 

conquista, domina, modifica os recursos naturais, especializa as técnicas e as 

máquinas, conquista a lua, marte, é um homem além do seu tempo. As invenções 

pensadas e elaboradas por esse homem são pensadas e inventadas para o seu 

próprio desejo, para a própria satisfação. No entanto, esse homem moderno é 

produto de tudo o que ele cria, se tornando cada vez mais escravo da sua própria 

produção. 

A velocidade conquistou o espaço; e, ainda que este processo de 
conquista encontre seu limite na barreira inexpugnável da presença 
simultânea do mesmo corpo em dois lugares diferentes, eliminou a 
importância da distância, pois nenhuma parcela significante da vida 
humana – anos, meses ou mesmo semanas – é agora necessária 
para que se atinja qualquer ponto da Terra. (Arendt, 2005, p. 262) 

Com a ânsia de conquistar, transformar e dominar, o homem contemporâneo 

está preso na própria vontade de modificar, sofre com a angústia da falta de tempo, 

para gozar de suas próprias invenções. 

Este homem está aprisionado no seu próprio EU, se transformando em um 

ser solitário, se relaciona com o mundo através das técnicas que ele mesmo 

transforma com grau enorme de conhecimento tecnológico, mas em sua essência se 

encontra só e os que estão em seu envolto passa a vê-lo como ser desconhecido. É 
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um homem que se encontra preparado para o domínio das técnicas e da natureza, 

no entanto é incapaz de estabelecer parâmetros para suas próprias limitações.  

O homem moderno revela-se fragmentado e amórfico. Desvencilhado dos 

valores edificadores de personalidade, mergulha em profunda crise existencial e, 

sem sentido, desprovido de consciência, é impedido de questionar-se acerca de sua 

própria essência. (Félix; Zenni, 2015, p. 51) 

Ao homem moderno não lhe é permitido refletir a partir de uma simples 

ordem, ou até mesmo questionar a objetividade da ordem, simplesmente obedece. 

(Kant, p. 7) 

O homem tem se projetado sem personalidade, sem forma, sem exercitar 

questionamentos na execução de seus próprios projetos, sem a preocupação do 

desenvolvimento de sua consciência, não questiona seu comportamento, não 

problematiza seus atos. 

Se no processo de personificação é que a capacidade cognitiva do 
ser do homem exprime-o como ente metafísico, que vislumbra fins e 
constrói a sua dignidade certamente tal fenômeno passa a exaurir 
criminalidade, estancar violência, canalizar energia para o bem e o 
ético, tornar a convivência uma união justa e humana, dando sentido, 
inclusive, às promessas constitucionais de edificação de sociedade 
justa, fraterna e solidária, bem como a manutenção da dignificação 
humana. (Félix; Zenni, 2015, p.56) 

São muitos problemas que o homem da contemporaneidade vem sofrendo, 

sendo eles no campo social, econômico, político, pode-se enumerar muitos, como 

por exemplo: a miséria e a fome, a violência, o preconceito e a discriminação racial, 

social, sexual e cultural.  

Desde sua gênese a humanidade vive em um planeta finito, o homem 

moderno comprovou essa afirmação com a evolução da ciência, conquistando todo 

espaço terrestre, no entanto o que difere do homem atual para o da antiguidade, é 

que esse homem vive em um sistema de produção para o consumo e essa produção 

se dá forma linear. 

No documentário a “A História das Coisas” é possível visualizar a construção 

de uma linha de produção, pois a natureza sendo transformada em coisas. Cabe 

dizer que essa transformação se dá pelo trabalho, pela exploração dos recursos 

naturais, com uma forte interdependência entre o homem e a natureza, 
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diferentemente dos que muitos pensam e agem, os recursos naturais são 

esgotáveis.  

O homem após a Revolução Industrial passou a ter o domínio dos meios de 

produção. Essas transformações tecnológicas, econômicas e sociais aconteceram 

primordialmente na Inglaterra entre 1750 e 1830. A descoberta da máquina a vapor 

foi crucial para o desenvolvimento dessa sociedade de consumo, encurtando o 

trajeto entre a matéria prima, a fabricação e consumo.  

Após a 2ª Guerra Mundial o consumo explodiu, o incentivo a produção de 

bens de consumo foi impulsionada, ocorreu sistematicamente o impulso ao consumo 

de coisas que apresentam uma durabilidade curta, assim ocorre o giro na produção 

de forma veloz. 

A informação através da mídia teve e tem um papel importante nessa 

sociedade de consumo a qual o homem moderno está inserido, pois há o 

bombardeio de informações, levando o consumidor a querer consumir cada vez 

mais, sendo assim a cadeia de produção e consumo vão se estabelecendo 

aceleradamente. 

Na modernidade a forma de vivência do homem sofreu grandes 

transformações, o homem passa para uma concepção de livre e essa liberdade é a 

liberdade de consciência. Dentro da sociedade de consumo, essa liberdade está 

pautada no SER e TER, ou seja, ser livre é estar inserido na possibilidade de 

adquirir bens de consumo. (Félix; Zenni, 2015, p. 44)  

Marx concebe a liberdade, perante o sistema capitalista, como a 
possibilidade e comprar e vender. Essa liberdade se expressa a 
partir do exercício das possibilidades traçadas pela sociedade de 
consumo, as quais se sucedem continuadamente, gerando a idéia de 
descartável, tanto do que se produz quanto em relação a quem 
consome, agravando-se pelo fato de que o reconhecimento social 
somente se confere a quem tem capacidade de consumo. (Félix; 
Zenni, 2015, p. 44) 

Conforme acima citado esse homem moderno tem mais informações, tem 

mais coisas, se relaciona com o mundo, no entanto a felicidade que a mídia propõe 

não tem relação com a felicidade que o indivíduo almeja. Em uma sociedade de 

consumo, o indivíduo tem mais coisas, menos família, menos amigos, menos tempo 

livre e quando se tem tempo livre, estará à frente da televisão, computador 

buscando mais informação para consumir ou está consumindo propriamente dito. 
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O homem moderno vem se constituindo em um sistema que está em crise. 

As influências do regime capitalista, estruturado sobre as ideias de 
capital produção e lucro, foram também determinantes no processo 
de evolução das relações de trabalho. A busca frenética pelo 
aumento de lucros impõe aos trabalhadores realidades cruéis, onde 
é comum a prática de jornadas extenuantes; cobranças exageradas; 
imposições de metas inatingíveis e atitudes assediadoras capazes de 
prejudicar sua saúde física e mental, o que em última análise não 
atinge apenas a esfera individual do trabalhador, mas de toda a 
sociedade onde está inserido. (Eid, 2015, p. 126) 

Marx, em sua obra Ideologia Alemã, obra essa que partilhou com Engels, diz 

que o homem precisa sobreviver, ele trabalha e transforma o mundo, através disso 

constrói sua própria história, sem consciência do que está fazendo. Os 

trabalhadores produzem a riqueza do mundo, mas não tem consciência disso, essa 

é a chamada alienação, entrega ao outro o seu trabalho sem se questionar. O 

trabalho com consciência humaniza o homem, no entanto a alienação o torna 

desumanizado. 
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3- CRÍTICA AO DIREITO DO TRABALHO COMO PROPOSTA DE 
DIGNIFICAÇÃO DO HOMEM 
 

 

Neste capítulo tem como proposta o estudo do direito ao trabalho de forma 

geral. Em um primeiro momento perpassa pela trajetória histórica do direito do 

trabalho, depois uma abordagem crítica ao direito do trabalho no campo da 

dignidade humana e por fim de uma análise histórica do direito do trabalho a fim de 

identificar uma possível ressignificação do direito e do trabalho como forma de 

construção de dignidade. 

O trabalho, assim como o direito do trabalho foi construído historicamente e 

teve em cada momento histórico concepções políticas diferentes.  

Com a Revolução Industrial, surgiu a ideia de que todos deveriam ser livres 

para exercer um trabalho e é neste momento que aparece a necessidade de um 

direito ao trabalho. (Fonseca, 2006, p.129) 

 

 

3.1 - RECONSTRUÇÕES HISTÓRICAS DO DIREITO DO TRABALHO 

 

 

Na Revolução Industrial do século XVIII, a ciência apresentou grandes 

avanços e se desenvolveu de forma muito rápida. Este processo se deu pela 

mecanização da produção, mudando-se radicalmente o modo de produção de bens 

na Europa e também em outros continente. 

Com todo esse processo o que provocou foi um desequilíbrio nas condições 

de trabalho, trazendo ao trabalhador consequências grave. A reação daqueles que 

se preocupava com o indivíduo foi a de propor à garantia a dignidade humana, 

assim, diante das questões sociais surge o direito do trabalho.  

A história do direito do trabalho se deu por vários períodos de 1800 a 
1917 o período inicial; de 1917 a 1927 o período da 
constitucionalização; de 1927 a 1945 o período pós-corporativista; de 
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1945 a 1970 o período corporativista; de 1970 aos nossos o período 
de flexibilização outro critério divide a história segundo fatos 
marcantes: Revolução Industrial do século XVIII e a questão social; o 
pensamento liberal; o intervencionismo do Estado; as primeiras leis; 
a construção dogmática; a concepção heterotutelar do trabalhador; a 
concepção econômica da flexibilização; as transformações no mundo 
do trabalho; o direito do trabalho pós moderno e contemporâneo. 
(Nascimento, 2014, p. 36) 

Historicamente o direito do trabalho passou por vários períodos, inicialmente 

de forma ideológica a um direito de exercer um trabalho, ou seja, o homem passa a 

ter liberdade para trabalhar, para exercer uma função, depois uma exigência do 

Estado de se ter um trabalho capacitado e visto inclusive como ações assistências. 

(Fonseca 2006, p. 129) 

Em 1791, surge a Lei “De Chapelier” lei francesa, aprovada no início 

da Revolução Francesa, lei que proibia os sindicatos, as greves e as manifestações 

dos trabalhadores. A defesa da lei era "livre empresa" e da iniciativa privada. Quem 

desobedecesse sofria sanções como pagamento de multas em quantias em dinheiro 

e privação de direitos de cidadania, chegando até à pena de morte.Foi proclamado a 

liberdade de trabalho, essa lei traz consequências sérias no campo social, privando 

os trabalhadores de buscar qualquer direito, ressaltava a classe empregadora a 

cometer atos desumanos. (Fonseca, 2006, p. 131) 

Com o advento do capitalismo veio o empobrecimento dos trabalhadores, 

surge assim o trabalho feminino e infantil, apresentando um desnível de classe 

social, as questões sociais foram inevitáveis. (Nascimento, 2014, p. 37) 

Neste contexto a forma de produção sofre transformações, ocorre neste 

momento a evolução das máquinas, sai a produção mecânica e entra a produção 

hidráulica. (Nascimento, 2014, p. 38). 

As produções passam a ser concentradas perto da matéria-prima, mudando 

assim as condições trabalhistas. 

Em 1880 com o progresso na industrialização veio a eletricidade, o 

maquinismo transformou a mão de obra, surgindo então maiores exigências nas 

condições de trabalho, pois a partir do trabalho com as máquinas, apareceram riscos 

a vida do trabalhador, “ A prevenção e a reparação de acidentes, a proteção de 

certas pessoas (mulheres e menores), constituíam uma parte importante da 

regulamentação do trabalho”. (Nascimento, 2014, p. 39) 
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De 1760 a 1830 houve uma grande mudança na relação de trabalho, ocorreu 

uma imensa migração de pessoas para a nova indústria, sendo que a mão de obra 

vinha das localidades rurais. Essa migração na Inglaterra, no século XVI, foi 

estimulada pela atração do modo como se passou a produzir na indústria, havia um 

número muito alto de desempregados no meio rural. (Nascimento, 2014, p. 41) 

Nas minas ocorriam incêndios, explosões, intoxicação de gases, inundações 

e desmoronamento, eram os perigos que os mineiros tinham que conviver na 

execução de seus trabalhos, atividades essas que levavam o trabalhador a ficar 

totalmente desprotegidos. Este fenômeno não era diferente no processo industrial, 

no caso nas tecelagens. (Nascimento, 2014, p. 40) 

Com as fábricas está correspondentemente formada a aglomeração 
maior das massas operárias. Ela não é só o local onde se assentar. 
É mais ainda: o ponto de convergência dessa mesma pluralidade de 
indivíduos, unidos por um mesmo processo de ideais, sujeitos a um 
mesmo ordenamento, subordinados a um mesmo homem, com as 
mesmas obrigações e os mesmos direitos. Há como que um 
denominador comum, que identifica as personalidades, de um modo 
brutal, expelindo ou cancelando as notas individuais de cada uma ou 
as suas características, como observa (Mendonça, Apud 
Nascimento, 2014, p.43). 

A mudança no modo de produção, a mudança nas relações de trabalho, ao 

trabalhador sendo exigido o cumprimento de carga horária extenuante, a entrada da 

mão de obra feminina e infantil, os baixos salários, as constantes incidências dos 

acidentes envolvendo o trabalhador no exercício de suas funções, foram os grandes 

problemas no período durante o desenvolvimento industrial e perdurou por muito 

tempo, agravando a integridade física do trabalhador. (Nascimento, 2014, p. 48) 

Nasce a ideia, partindo dos socialistas utópicos, de que o direito do trabalho 

necessitava da intervenção do estado, sendo defendida não só no plano teórico 

como no plano político. (Fonseca, 206, p.132) 

Surge a legislação industrial, àquela que vem para garantir direitos ao 

trabalho feminino e infantil, vem para regulamentar a jornada de trabalho. A primeira 

lei com esse viés é datado de 1601, na Inglaterra denominada Lei de Amparo aos 

Pobres, sofrendo emendas em 1834, obrigando o Estado a amparar os indigentes. 

(Nascimento, 2014, p. 60) 

Em 1802 surge a Lei de Peel, pois essa lei vem para proteger as crianças que 

se encontrava no poder da igreja, mas 1819, Robert Owen aprova uma lei na 



34 

 

mesma perspectiva, tornando ilegal menores de 9 anos a trabalhar e restringindo a 

carga horária de adolescentes. (Nascimento, 2014, p. 61) 

Nota-se assim que as questões sociais, as condições de trabalho passam a 

ser um caminho para a busca da humanização, ou seja, surge novas legislação a 

garantir as condições mínimas e a proteger grupos específicos como a mulher e 

criança, fazendo assim a ampliação do direito do trabalho. 

O Estado interfere especificamente na relação jurídica entre trabalhador x 

empregador. Cabendo ao Estado o papel de fiscalizador para que os empregadores 

mantivessem as condições mínimas aos trabalhadores, como proteção a vida, 

saúde, condições adequadas nos locais de trabalho. (Nascimento, 2014, p. 63) 

O Direito do Trabalho ganha força fora do chão de fábrica, passa 

gradativamente para o direito do operário, isso se deve a expansão do direito do 

trabalho, surge neste contexto à necessidade de um direito que alcançasse um 

campo maior. (Nascimento, 2014, p. 63) 

Em 1848, na França, especificamente em Paris, os trabalhadores saem as 

ruas reivindicando “o direito do trabalho em uma hora”. O governo francês 

promulgou uma lei que assegurava a todos que se encontrava sem trabalho, um 

trabalho, não perdurando muito, pois havia um grande contingente de cidadão 

desempregado. Foram várias ações do governo para acabar com o desemprego, no 

entanto todas não atingiram seus objetivos. (Fonseca, 206, p. 136) 

Na Constituição Francesa de 1948, chega a reconhecer o direito ao trabalho, 

mas desaparece e a referência que se tem é de um direito a assistência pública. 

Os princípios do direito do trabalho, ganha força na contemporaneidade e seu 

ideal é o de garantir a justiça social. Aparece regulamentado nas Constituições, 

como México (1017 e 1962), Chile (1925), Peru (1933), Áustria (1925), Rússia (1918 

e 1935), Espanha (1931) Uruguai (1934), Bolívia (1938), Nicarágua (1939), 

Honduras (1936), Colômbia (1936 e 1945), Romênia (1948), República Federal 

Alemã (1949), República Democrática Alemã (1949), Tchecoslováquia (1948), 

Venezuela (1947 e 1961), Turquia (1961), Iugoslávia (1921 e 1963), Guatemala 

(1965). 

No Brasil as Constituições de 1934, 1946, 1969 e 1988, tiveram e tem em 

seus textos a garantia do direito do trabalho institucionalizado. (NASCIMENTO, 

2014, p. 64) 
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Ao passar pelo resgate histórico do direito ao trabalho, percebe-se que este 

“têm uma correlação direta com os diferentes sistemas econômicos e modelos 

jurídicos vigentes em um determinado país”. (Fonseca 2006, p. 142) 

O direito do trabalho vai depender exclusivamente do momento econômico 

que aquele país está vivendo, atrelado com os aspectos jurídicos vigente.  

O direito do trabalho tem em um rol de normas sendo que o objetivo é garantir 

direitos, entre elas as convenções coletivas, os acordos negociados diretamente, 

entre o sindicato e os empregadores e os tratados internacionais, como no caso o 

das Organizações Internacional do Trabalho, que promulga convenções que em 

muitos países tem força de lei federal. (Nascimento, 2014, p. 64) 

No preâmbulo da Constituição de 1919 da Organização Internacional do 

Trabalho, reconhece que: “a luta contra o desemprego é uma maneira de melhorar as 

condições de trabalho que contêm tal grau de injustiça, miséria e privações para um grande 

número de seres humanos (...)” 

Na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em seu art. 23 versa que: “toda pessoa tem 

direito ao trabalho, à livre eleição de seu trabalho, a condições equitativas e 

satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego”. 

O Pacto Internacional de direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em seu 

artigo 6º reconhece o direito ao trabalho: 

“Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito a 
trabalhar, que compreende o direito de toda pessoa a ter a 
oportunidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente 
escolhido ou aceito, e tomarão medidas adequadas para garantir 
este direito”. (Fonseca, 2006, p. 152) 

Foi com a ideia de garantir a justiça social, que as Declarações de Direitos se 

pautaram, podemos citar: Declaração Universal dos Direitos do Homem, a carta 

Social Europeia, a Carta Internacional Americana de Garantias Sociais e etc. 

(Nascimento, 2014, p. 66) 

No direito brasileiro, na Constituição de 1824, consagrou direitos individuais, 

mais especificamente ao direito a trabalhar, ou seja, a liberdade a trabalhar, sendo 

um contracenso, pois acabava com as corporações de ofício, no entanto mantinha a 

escravidão. (Fonseca, 2006, p. 165) 
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3.2 - ABORDAGEM CRÍTICA DO DIREITO DO TRABALHO 

 

 

É o trabalho que produz a riqueza de todo o mundo, pois provoca o 

crescimento e desenvolvimento da sociedade. O direito social ao trabalho surgiu 

para regulamentar esse trabalho, garantindo assim a dignidade da pessoa humana. 

Porém nos moldes assumidos não apresenta nenhuma dignificação ao homem, 

apenas o torna escravo de seu próprio trabalho, sem propriedade para relacionar-se 

com outros homens, sem tempo para desfrutar da sua própria produção, às vezes 

por falta de tempo, às vezes pela condição financeira, sendo essa o resultado com a 

venda da sua força de trabalho, não ser suficiente. 

O homem se constitui como seres humanos vivos e que se transforma de 

acordo com a história da sua própria existência. (Marx, 1999, p. 8) 

Marilena Chauí (1980) diz que segundo Engels e Marx, não é a consciência 

que difere os animais dos homens, inclusive é uma critica que eles fazem aos 

ideólogos burgueses, a diferença está porque os homens produzem as condições de 

sua própria existência, não só material como também espiritual.  

São o que produzem e são como produzem. Essa produção das 
condições de existência depende de condições naturais (as do meio 
ambiente e as biofisiológicas do organismo humano) e do aumento 
da população pela procriação. Esta, além de ser natural, já é também 
social, pois determina a forma de intercâmbio e de cooperação entre 
os homens, forma esta que, por sua vez, determina a forma da 
produção na divisão do trabalho. (Chauí, 1980, p. 24) 

A distinção entre seres humanos e animais se dá por várias formas como a 

religião, a consciência, porém os humanos produzem os meios de sua própria 

existência, não devendo considerar uma mera reprodução da existência física. 

 O trabalho é o primeiro ato que difere dos animais, a forma como os homens 

mantêm a sua existência dirá que tipo de homem se constitui, logo “aquilo que os 

indivíduos são, depende, portanto das condições materiais da sua produção”. (Marx, 

1999, p. 8) 
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Não dá para conceber que o trabalho, a partir do modelo construído 

historicamente e nem tão pouco o que é apresentado pela sociedade moderna, traz 

a dignidade da pessoa humana, pois o homem trabalha em sua produção sem se 

quer questionar a própria produção ou até mesmo se apropriar da produção. 

Rousseau discorre em seu discurso sobre a Desigualdade Humana que com 

a servidão, houve necessidade de violar a natureza do homem e com a violação da 

liberdade natural, fixou-se a lei da propriedade natural e da desigualdade natural 

sendo apresentado ao homem o trabalho, a servidão e a miséria. 

A proposta da sociedade moderna está deliberadamente no campo da 

ideologia. Pois é a ideologia que faz com que os trabalhadores tenham a 

consciência em transformar suas próprias vidas. Dentro do mundo 

produção/consumo a ideologia cumpre o papel de fazer as pessoas aceitarem a 

situação que vivem e simplesmente reproduzem o que vivem de forma pacífica sem 

sentirem ou até mesmo se indignarem ao que acontecem a sua volta. 

Antes de prosseguir, há necessidade de um debate sobre o conceito de 

ideologia em seu sentido amplo, pois este tema não é o foco desse trabalho, no 

entanto para se compreender como se dá um trabalho alienado deve se ter o 

entendimento do que seja a ideologia. 

Destutt De Tracy criou o termo ideologia (idéologie), no momento da 

Revolução Francesa com o significado de ciência das ideias, tomando-se ideias no 

sentido bem amplo de estados de consciência. A ideologia segundo Tracy é: “o 

estudo científico das idéias e as idéias são o resultado da interação entre o 

organismo vivo e a natureza, o meio ambiente. É, portanto, um sub capítulo da 

zoologia, que estuda o comportamento dos organismos vivos...” (Tracy, 1801, p. XV) 

Marx e Engels descrevem na obra “Ideologia Alemã” sendo a ideologia a 

consciência invertida das relações sociais, é ver as coisas ao contrário do que elas 

são, é ver a realidade sobre si mesmo, é ver que a riqueza produz riqueza. A 

ideologia analisada por Marx, naquele contexto era utilizada como um mecanismo 

de dominação de uma classe social sobre as outras. Tinha como proposta ocultar as 

divisões de classe, incutindo nos indivíduos que as diferenças de classes seriam 

naturais entre as pessoas.  

Todo esse pensamento leva o individuo a pensar, agir da maneira que 

convém a classe dominante, impedindo assim a tomada de consciência crítica e da 

transformação social. 
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Chauí (1980), classifica a ideologia burguesa, como aquela que vai produzir 

ideias que confirmará a alienação, permitindo que os homens vão achar natural a 

desigualdade, sendo absorvido pelas pessoas que a diferença, a desigualdade entre 

as pessoas está relacionada com quem trabalha e quem não trabalha. (Chauí, 1980, 

p. 31) 

A autora na obra “O que é Ideologia” descreve que a ideologia é resultado da 

luta de classes e a função é não deixar transparecer essa luta. A disputa do poder 

da ideologia que garantirá a eficiência está na capacidade de qual grupo consegue 

esconder a divisão de classe, ou seja, os homens, classificados como proprietários e 

não proprietários, nessa visão se entende que o proprietário incide no não 

proprietário. Sendo que o primeiro dominará economicamente e politicamente o 

segundo. (Chauí, 1980, p. 35) 

Como já explanado em capítulos anteriores o próprio Rousseau confirma o 

que Marilena Chauí expõe em sua obra, pois foi após o momento que o homem 

cercou um pedaço de terra e tomou para si como propriedade ocorreu à 

desigualdade entre os homens, que até então estava pautado apenas no belo, no 

melhor. 

A classe dominadora necessitará de mecanismo para continuar a dominação, 

Chauí (1980) em seu discurso descreve que são dois, além da ideologia, a classe 

dominante necessitará do Estado para que a dominação incida na classe dominada: 

Através do Estado, a classe dominante monta um aparelho de 
coerção e de repressão social que lhe permite exercer o poder sobre 
toda a sociedade, fazendo-a submeter-se às regras políticas. O 
grande instrumento do Estado é o Direito, isto é, o estabelecimento 
das leis que regulam as relações sociais em proveito dos 
dominantes. Através do Direito, o Estado aparece como legal, ou 
seja, como “Estado de direito”. (Chauí, 1980, P. 35) 

Marx, afirma que o homem precisa sobreviver, ele trabalha e transforma o 

mundo e é através do trabalho que constrói sua própria história, sem consciência do 

que está fazendo.  

A intervenção do Estado é para legalizar a dominação e não aparentar uma 

ação desumanizada. “A lei é direito para o dominante e dever para o dominado”. 

(Chauí, 1980, p. 35) 

É exatamente neste ponto que a ideologia burguesa cumpre seu papel, o de 

impedir uma revolta, porque se os dominados tivessem a consciência de que a lei, 



39 

 

não vem para garantir direitos e sim para avalizar o exercício da violência, 

certamente os dominados se revoltariam. (Chauí, 1980, p. 35) 

A lei sempre emana do Estado e permanece, em última análise, 
ligada à classe dominante, pois o Estado, como sistema de órgãos 
que regem a sociedade politicamente organizada, fica sob o controle 
daqueles que comandam o processo econômico, na qualidade de 
proprietários dos meios de produção. (Filho, 1982, p. 4) 

Nem toda lei tem incorporado no texto um Direito garantido e certo, 

aproximação entre Direito e Lei é um mecanismo do Estado para garantir 

ideologicamente a massa controlada. 

A teoria marxista defende que as ideias dominantes numa sociedade, são as 

ideias da classe dominante que tem a propriedade das ideias que se sustenta pelo 

Estado através das leis. 

Com o aumento da produtividade que é fruto do avanço das relações e das 

necessidades, desenvolve-se a consciência e assim desenvolve-se a divisão do 

trabalho.  

A divisão do trabalho é a repartição do trabalho e dos produtos, distribuição 

desigual. Nesta divisão cada indivíduo tem uma atividade a cumprir e não pode sair 

senão perde seus meios de subsistência. Esse modelo de permanência em uma 

função no trabalho é uma forma de dominação. 

 

 

3.3 - PROPOSTA DE RESSIGNIFICAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO 

 

 

Conforme o levantamento bibliográfico constata-se que o direito do trabalho 

frente a dignidade da pessoa humana não surgiu para garantir os direitos dos 

trabalhadores, surge em um contexto para garantias sociais e que a lei não 

necessariamente existe para garantir direitos. 

Historicamente o direito do trabalho surgiu por questões sociais, como já fora 

dito  o desemprego, a falta de condições de trabalho, as jornadas extensas fizeram 

com que houvesse a necessidade da garantia de direitos mínimos. Aristóteles 

discursava para os gregos e já defendia em seu discurso que “o direito baseado nas 

riquezas ou na nobreza é mais do que duvidoso”. (Aristóteles, p. 115) 
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O homem na modernidade, já aqui contextualizado, é um homem livre, na 

teoria não vive mais nas condições de escravo, passa a gozar de liberdade. É um 

homem que busca, que inventa, reinventa, que conquista, mas que não usufruí nada 

de suas conquistas. 

Há teorias que defendem o direito do trabalho que se configura no cenário 

mundial como base de sustentação e de promoção da dignidade da pessoa humana. 

A análise da dignidade humana perpassa por todo contexto histórico, já explicitado 

neste trabalho. 

(...) quando se diz que o trabalho dignifica o homem e não se 
analisam as condições reais de trabalho, que brutalizam, 
entorpecem, exploram certos homens em benefícios de uns poucos. 
Estamos diante da idéia de trabalho e não diante da realidade 
histórico-social do trabalho. Ou, então, quando se diz que os homens 
são livres por natureza e que exprimem essa liberdade pela 
capacidade de escolher entre coisas ou entre situações dadas, sem 
que se analise quais coisas e quais situações são dadas para que os 
homens escolham. Quem dá as condições para a escolha? Todos 
podem realmente escolher o que desejarem?(Chauí, 1980 p. 34) 

O pensamento Kantiano é categórico: “Age de tal forma que trate a 

humanidade, tanto em tua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre 

como um fim e jamais simplesmente como um meio”. Para Kant apud Monassa o ser 

humano é sempre um fim em si mesmo, ou seja, nossas ações devem ter em vista o 

ser humano e não o que se pode alcançar a partir dele. (Monassa, 2015, p. 53) 

Com a evolução das máquinas, a tecnologia ganha grandes proporções, na 

modernidade. O modo de produção e as relações de trabalho transformaram o 

mundo em mundo moderno. O homem passa a produzir para além daquilo que é 

necessário para sua subsistência, passa de animal laborans, que por ele mesmo ou 

com ajuda de animais para produzir sua própria vida e passa a homem faber, que 

cria coisas, como diz Benjamim Franklin, apud Arendt, “um fazedor de utensílios”. 

(Arendt, 2005, p. 152) 

Os mesmos instrumentos que apenas aliviam a carga e mecanizam o 
labor do animal laborans são projetados e inventados pelo homo 
faber para a construção de um mundo feito de coisas; a conveniência 
e a precisão desses instrumentos são ditadas pelos fins objetivos 
que ele inventa a seu bel prazer, e não por necessidades ou 
carências subjetivas. (Arendt, 2005, p. 157) 
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Aristóteles, na obra Política classifica o homem como um instrumento. Para 

ele há dois tipos de instrumentos, sendo inanimado e animado. O trabalhador é um 

instrumento animado, pois os instrumentos inanimados necessitam dos animados 

para que o operem. 

Existem dois tipos de instrumentos: uns inanimados, outros 
animados. Assim é que, para a navegação, o leme é o instrumento 
inanimado e o piloto, o instrumento animado. Em todas as artes, o 
trabalhador é uma espécie de instrumento. Um bem é um 
instrumento da existência; as propriedades são uma reunião de 
instrumentos e o escravo, uma propriedade instrumental animada, 
como um agente preposto a todos os outros meios. Se cada 
instrumento pudesse executar por si mesmo a vontade ou a intenção 
do agente, como faziam, dizem, as marionetes de Dédalo ou os 
tripés de Vulcano, que vinham por si mesmos, segundo Homero, aos 
combates dos deuses, se a lançadeira tecesse sozinha a tela, se o 
arco tirasse sozinho de uma cítara o som desejado, os arquitetos não 
mais precisariam de operários, nem os mestres de escravos. 
(Aristóteles, p. 12) 

Na contemporaneidade, ocorre de maneira acelerada a forma e o conceito de 

trabalho. Diante de novas situações de trabalho e, igualmente, de velhas situações o 

direito do trabalho surge com o propósito de garantir a dignidade da pessoa humana. 

O capitalismo em plena expansão, o proprietário com o objetivo de ampliar 

sua propriedade, faz com que o trabalhador passa a produzir mais, no entanto não 

pode possuir aquilo que produz. Através de uma ideologia burguesa os 

trabalhadores acreditam que o que vivem é natural, sempre foi assim e sempre será 

assim. 

A elaboração propriamente materialista da alienação no modo de 
produção capitalista é feita por Marx em O Capital. Trata-se do 
fetichismo da mercadoria. Que é a mercadoria? Trabalho humano 
concentrado e não pago. Por depender da forma da propriedade 
privada capitalista, que separa o trabalhador dos meios, instrumentos 
e condições da produção, a mercadoria é uma realidade social. No 
entanto, o trabalhador e os demais membros da sociedade capitalista 
não percebem que a mercadoria, por ser produto do trabalho, 
exprime relações sociais determinadas. Percebem a mercadoria 
como uma coisa dotada de valor de uso (utilidade) e de valor de 
troca (preço). Ela é percebida e consumida como uma simples 
coisa.(Chaui, 1980. p. 22) 

Os homens no sistema capitalista são transformados em coisas, pois para 

produção este homem utiliza sua força de trabalho, após exercer suas atividades 

como homem faber, recebe a recompensa que  é chamado de  salário. 
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O produto trabalho passa a ser uma coisa chamada mercadoria que 
possui uma outra coisa, isto é, um preço. O proprietário das 
condições de trabalho e dos produtos do trabalho passa a ser uma 
coisa chamada capital, que possui uma outra coisa, a capacidade de 
ter lucros. Desapareceram os seres humanos, ou melhor, eles 
existem sob a forma de coisas (donde o termo usado por Lucaks: 
reificação; do latim: res, que significa coisa). (Chauí, 1980, p. 22) 

Hannah Arendt (2005) conceitua reificação sendo um trabalho do homo faber, 

que consiste em fabricar coisa.  

(...) o homem moderno (pós-moderno) deixou adormecido o fio 
condutor do sentido da vida (ausência de valores), e presentemente 
se põe como ser premido ao nada, coisificado e derrelectio 
empanadao em ideologia utilitarista e corruptora do verdadeiro 
significado da vida. (Félix; Zenni, 2015, p. 117) 

Com todas as mudanças no modo de produção e na velocidade a partir da 

Revolução Industrial surge a preocupação em garantir a prevenção de acidentes, a 

proteção de algumas categorias, pois com as máquinas os acidentes eram 

constantes, provocando assim a busca por regulamentação nas questões 

trabalhistas. 

O mundo se transforma numa imensa fantasmagoria. Como, então, 
aparecem as relações sociais de trabalho? Como relações materiais 
entre sujeitos humanos e como relações sociais entre coisas. E Marx 
afirma que as relações sociais aparecem tais como efetivamente são. 
(Chauí, 1980. p. 22) 

O que não pode perder de foco é que o direito como muitos tende a afirmação 

não veio para garantir as questões humanas. A nova forma nas relações de trabalho 

provocou a desigualdade social, muitos desempregados, pois a mecanização 

desacelerada não permitia assim a manutenção do trabalhador empregado e o 

interesse dos empregadores neste sistema imposto era e é a ampliação da 

propriedade e ainda garantir a posse do modo de produção. 

(...) os interesses do proprietário estão em conflito com os deveres 
do sujeito moral, pois o proprietário tem interesse em ampliar sua 
propriedade espoliando e desapropriando outros proprietários, 
tratando-os como se fossem coisas suas e não homens livres e 
independentes. (Chauí, 1980, p. 17) 

Para Aristóteles o homem tem que ter posse para ter renda suficiente para 

que ele viva no ócio, só que esse ócio é para que ele busque o conhecimento para 
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viver na pólis, pois buscando conhecimento ele passa, a saber, como viver bem na 

coletividade. 

Convém que os cidadãos também tenham riquezas. Devem gozar de 
certa prosperidade, pois a cidadania não pode prostituir-se pelos 
trabalhadores manuais, nem por outras pessoas a quem a prática da 
virtude é desconhecida. (Aristóteles, p. 59) 

O homem busca esse conhecimento pela educação, pois a partir do momento 

que ele retoma sua consciência, pode assim compreender e buscar um projeto de 

dignidade. (Félix; Zenni, 2015, p. 115) 

Dentro da concepção de ideologia, a classe dominante, que ocupa o 
poder, necessita da instituição de modelos jurídicos à manutenção 
deste poder. A classe burguesa, como já mencionado, ao 
estabelecer seu domínio rompendo com a respectiva ordem jurídica, 
fundamentando umdireito natural acima das leis do Estado, positiva, 
novamente, o modelo jurídico, a fim de manter as desigualdades 
entre as classes e manutenção no poder. (Félix; Zenni, 2015, 126) 

Ocorre que a burguesia, para manter se no poder e manter a massa 

dominada usa o domínio das técnicas e da ciência, assim passa a controlar a 

natureza e a sociedade. (Chauí, 1980, p. 33) 

Kant, (1783) chama atenção para que o homem busque o esclarecimento. 

Para ele esclarecimento é a saída para pensar por sim mesmo sem a necessidade 

de outra pessoa, é sair da menoridade é tomar decisões por si mesmo. 

“Esclarecimento [Aufklärung] é a saída do homem de sua 
menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a 
incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de 
outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se 
a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta 
de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de 
outrem. Sapereaude! Tem coragem de fazer uso de teu próprio 
entendimento, tal é o lema do esclarecimento.” (Kant, 1783, p. 5) 

O movimento de pensar por si mesmo não é fácil, pois exige a troca de um 

caminho já trilhado por um novo percurso, sem saber ao certo onde tal percurso nos 

levará. 

O regime capitalista tomou impulso a partir da Revolução Industrial, a busca 

era e é pelo lucro, o que atribuiu importância do Capital-Trabalho. Pois o trabalhador 

passou a ter um papel fundamental no novo modo de produção. (Eid, 2015, p. 132) 
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O direito está a serviço da classe dominante, pois é ela que tem o poder. Os 

instrumentos jurídicos estão ideologicamente a serviço dos interesses particulares. 

Entendendo que a sociedade é formada por dominantes e dominados, o 

interesse particular aqui descrito está no sentido daqueles que dominam com a 

aceitação dos dominados. (Félix; Zenni, 2015, p. 127) 

A luz desta concepção, normas jurídicas, ou ainda, teorias jurídicas, 
constituem-se em meros modelos operacionais, isto é, não são pura 
e simplesmente esquemas ideias, pois a normatividade que deles 
expressam abstratamente se articulam em fatos e valores 
engendrados a partir de interesses dos dominantes. (Félix; Zenni, 
2015, p. 128) 

Sendo assim o direito do trabalho, não está para defender o trabalhador, tão 

pouco a sua dignidade. Diante de todo o sistema imposto não há como conceber 

que o trabalho seja digno, tão pouco que o direito do trabalho proteja a dignidade 

humana. 

O trabalhador é o produtor da riqueza na modernidade, no entanto é 

expropriado de toda a riqueza que produz. A liberdade defendida pelos teóricos está 

proclamada nos discursos jurídicos, no entanto a única opção do trabalhador é se 

vender como mão de obra, desta forma em uma sociedade de produção e consumo, 

pouco espaço o homem terá para se mostrar livre.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

É inegável que o homem alcançou admiráveis conquistas tecnológicas e 

científicas com sua evolução. Em nenhum momento da história o homem 

experimentou tal desenvolvimento, sem esquecer que esta evolução se deu a partir 

do conhecimento. 

A sociedade moderna está pautada na produção e consumo, na venda da 

energia de trabalho e no acúmulo de capital. 

O homem passou a ser um ser coisificado, na modernidade trabalha em sobre 

jornada, produz sem se apropriar dos meios de produção e ainda deve consumir. 

Nessa perspectiva o homem deve produzir mais e consumir mais, esquecendo se 

que está se privando da liberdade que tem buscado desde a antiguidade. 

O mundo do trabalho a partir da Revolução Industrial passou por grandes 

mudanças, o homem inicia um relacionamento com as máquinas, porém depara com 

as consequências ao modelo proposto. 

Assim surgem direitos, sobretudo o Direito do Trabalho. As condições 

degradantes no trabalho provocaram mudanças importantes aos trabalhadores, pois 

as questões sociais geraram desconfortos na humanidade. 

Como já exposto em todo o trabalho verificou-se que homem se constrói 

historicamente e é pelo trabalho que essa construção ocorre, sendo uma das únicas 

diferenças entre homens e animais. 

Com toda a evolução tecnológica a busca na modernidade é pelo consumo e 

pelo acúmulo de capital, desta forma o modelo posto entre os homens é de 

explorador e explorado, da alienação por parte da burguesia, das concepções 

ideológicas que está a serviço do capital. 

O texto procurou demonstrar a existência do homem, contextualizando-o na 

modernidade, sendo o trabalho e a dignidade da pessoa humana o verdadeiro foco. 

Durante o percurso escrito foi desenhado uma linha do tempo de todo 

processo histórico dos direitos, perpassando pela conceituação da dignidade da 

pessoa humana tendo como perspectiva o direito do trabalho. 

Frisa-se que o Direito do Trabalho é, essencialmente, o Direito capitalista do 

Trabalho, pois está a serviço do capital, tendo como objetivo manter a expropriação, 
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pois o trabalhador é quem produz, no entanto não tem acesso aos meios de 

produção. 

Por fim, o que se desejou com esse trabalho foi evidenciar que os homens 

não podem ser tratados como meros objetos, tão pouco considerados como simples 

mecanismos para a conquista das técnicas e do poder. A dignidade deve sim 

garantir que esse ser humano seja o fim e não o meio. 
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