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A atividade profissional oferece uma 

satisfação especial quando é escolhida 

livremente, ou seja, quando permite tornar 

utilizáveis, através da sublimação, 

inclinações, impulsos contínuos ou 

constitucionalmente reforçados. E, no 

entanto, o trabalho é pouco apreciado 

pelos seres humanos como caminho para 

a felicidade. Não se acorre a ele como a 

outras possibilidades de satisfação. A 

grande maioria dos seres humanos 

trabalha apenas sob coação, e dessa 

repulsa natural dos homens ao trabalho 

derivam os mais graves problemas 

sociais.  

Sigmund Freud (2010, p. 70).  
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RESUMO 

O estudo tem como objeto a saúde e o meio ambiente do trabalho. Enfatiza 
inicialmente os seus vínculos com o trabalho subordinado – elevado, pela teoria 
jurídico-trabalhista clássica, à categoria de objeto deste campo do direito. Objetiva 
demonstrar que o adoecimento existe e se transfigura por resultar da subordinação 
da força do trabalho ao capital e tem impactos nocivos em termos de relações 
individuais, sindicais e internacionais de trabalho. Adianta que várias modalidades 
de trabalho, quando executadas, afetam também a saúde e a vida do gênero 
humano, dos animais, a biodiversidade, o meio ambiente e a natureza como um 
todo, dentro e fora do local de trabalho. Diferente dos caminhos seguidos pela 
doutrina tradicional, contrapõe os fundamentos da teoria jurídico-trabalhista clássica 
aos fundamentos da teoria jurídico-trabalhista crítica; estabelece um confronto entre 
as teorias organizacionais conservadoras e as teorias organizacionais críticas. Em 
vez de seguir o senso comum teórico, preconiza, por meio de uma visão 
multidisciplinar e centrada na teoria social crítica, em geral, e nas teorias dos 
movimentos sociais, em particular, que as formas de gestão e de administração – do 
fordismo, do taylorismo às versões gerencialistas mais sofisticadas, que capturam da 
subjetividade-,  são  responsáveis pela dualização do assalariado, a 
clandestinização, o adoecimento, o enfraquecimento das lutas sindicais. Esta 
concepção analítica apresenta uma proposição voltada para superar a visão comum 
à autoridade da velha doutrina, em dois sentidos: por meio das teorias dos 
movimentos sociais, privilegiar a retomada das lutas sindicais, em sua dúplice 
perspectiva– reformista e revolucionária- que, aliada aos novos movimentos sociais, 
serão capazes de  ampliar suas pautas reivindicativas e de enfrentar o modelo de 
acumulação flexível-; uma modalidade distinta de acesso à justiça que possa  
interditar as ações dos setores produtivos locais, regionais e transnacionais que 
provocam  as diversas formas de adoecimento e, ao mesmo tempo, comprometem e 
causam danos ao meio ambiente e à natureza. Afasta-se das versões ilusórias de 
todo idealismo, para enfrentar o direito como ele é e não como deveria ser. Do chão 
concreto das relações sociais propõe uma hermenêutica que aproxima os princípios 
do Direito do Trabalho aos princípios do Direito Processual do Trabalho capazes de 
interditar o caminho avassalador do adoecimento, da morte lenta no trabalho, da 
destruição do meio ambiente e da natureza. 

Palavras-chave: trabalho livre/subordinado– saúde- hermenêutica.  
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ABSTRACT 

The paper studied the health and the working environment. Initially, it emphasizes its 
links with subordinate work - elevated, by classical juridical-labour theory, to the 
category of its central object. It aims to demonstrate that the illness exists and is 
transformed as a result of the subordination of labour to capital strength, bringing 
negative impacts on individual relationships, trade unions and international labor. It 
says that various forms of work, when executed, also affect the health and life of 
mankind, animals, biodiversity, the environment and nature as a whole, inside and 
outside the workplace. Unlike the paths followed by the traditional doctrine, it 
opposes the fundamentals of classical legal-labour theory to the foundations of 
critical labour theory; It sets up a confrontation between the conservative 
organizational theories and critical organizational theories. Instead of following the 
theoretical common sense, it advocates, through a multidisciplinary approach, 
focused on critical social theory in general, and in the theories of social movements, 
in particular, that the forms of management and administration- from Fordism/ 
Taylorism to the most sophisticated managerial versions, that capture the 
subjectivity- are responsible for the dualisation of wage, the clandestinization at work, 
the illness, the weakening of trade union struggles. This analytical design features a 
proposition aimed to overcome the common view and the authority of the old doctrine 
in two ways: through the theories of social movements, favoring the resumption of 
trade union struggles in their dual perspective- reformist revolutionary- and that, 
coupled with the new social movements will be able to expand its agendas and face 
the model of flexible- accumulation; also discusses a distinct mode of access to 
justice that can interdict the actions of local productive sectors, regional and 
transnational, causing various forms of disease, and, at the same time, undermine 
and cause damage to the environment and nature. It moves away from the illusory 
versions of all idealism, to face the law as it is and not as it should be. The concrete 
floor of social relations proposes a hermeneutic approaching the principles of labour 
law to the principles of Procedural Law Labor, so that their union can be able to 
interdict the overwhelming way of illness, the slow death at work, the destruction of 
the environment and nature. 

Keywords: free/paid employment - health in the workplace - illness. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os manuais de Direito do Trabalho costumam abrir suas narrativas 

apresentando um itinerário histórico sobre o trabalho humano.  

Normalmente, ela se encontra dividida em quatro etapas, em que o trabalho 

humano aparece enquadrado da seguinte maneira: na escravidão, na servidão, na 

era do trabalho livre e, por último, no contexto da sociedade que eles consideram 

como sociedade pós-industrial. Trata-se, pois, de uma narrativa previsível, como se 

a história do trabalho humano seguisse uma escalada linear.  

Acontece que essa história se encontra visivelmente conectada com os 

modelos de Estado que cuidaram de organizar e de disciplinar a sociedade, nessas 

diversas etapas, mas há um momento em que acontece uma ruptura, um corte sem 

precedentes, uma revolução.  

É exatamente quando o trabalho humano passa a ser considerado ao mesmo 

tempo livre e subordinado. Neste período ele se institui para uniformizar e 

universalizar um determinado modelo de sociabilidade jamais encontrado nas etapas 

anteriores. Somente aparece com o surgimento e a supremacia da classe burguesa, 

enquanto classe marcadamente revolucionária que não pode viver sem revolucionar 

permanentemente os instrumentos de produção e, também, a sociedade como um 

todo.  

Logo, o trabalho operário, assalariado, da forma como foi instituído na 

moderna sociedade – com seu caráter de universalidade – não pode ser encarado 

dentro de uma perspectiva trans-histórica. Ele se institui e se consolida depois da 

queda do absolutismo monárquico, em que os poderes se encontravam nas mãos 

do clero e da nobreza; se institui com o estado moderno – que é produto da vitória 

da burguesia sobre a nobreza, de sua ascensão ao poder. E decorre da introdução 

de um novo modelo de sociabilidade centrada num modo de produção inteiramente 

novo, que traz, na sua essência, uma relação ontologicamente conflituosa com outra 

classe forjada pelo mesmo modo de produção: o proletariado. 

A Divisão Social do Trabalho, tal como se pode vislumbrar ainda hoje, com 

todas as metamorfoses em curso, está centrada na subordinação da força do 

trabalho ao capital. É produto de um modelo de estado e de sociedade que surge e 

se institui na sociedade moderna. 
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É a partir deste novo cenário que se constrói a figura sujeito de direito e, por 

meio dele, se pode ter a compreensão do direito como um todo. Também se pode 

estabelecer um contraponto entre a teoria jurídica tradicional e a teoria jurídica 

crítica – aqui, no âmbito específico do Direito do Trabalho. 

É exatamente neste contexto de tempo/espaço que se pode constatar a 

universalização da forma sujeito de direito que, em meio à circulação de 

mercadorias, torna-se realidade por meio da relação de troca da força de trabalho, 

livremente vendida e comprada no mercado. Isso porque supostamente resultante 

de pactos de vontade firmados entre sujeitos de direitos “livre e iguais”.  

Essa relação, todavia, é mais ampla do que o contexto do trabalho: todos 

podem considerar-se sujeito de direito, na medida em que se tornam também 

consumidores e vendedores em potencial.  

Em resumo: não se pode vislumbrar o direito dogmaticamente organizado 

como um direito típico da sociedade moderna sem se compreender as relações 

sociais, que, a partir desta fase, apresentam-se sob a forma jurídica. Essas relações 

marcam-se pela assimilação da forma subjetiva de relação de troca, de intercâmbios 

de mercadorias que assumem formas jurídicas por se constituírem como relações 

entre sujeitos de direito.  

Inversamente, daí também decorre não ser possível compreender o sujeito de 

direito, nesta forma social específica, sem conectá-lo com o processo de troca 

mercantil.  

Esta versão marxiana de Direito do Trabalho, ideologia à parte, se confirma 

quando, no auge do desenvolvimento contemporâneo da teoria organizacional 

conservadora, os propagadores da Teoria do Capital Humano proclamam o fim das 

relações de trabalho subordinadas – no sentido tradicional da proteção jurídica –, 

porque agora todos devem aceitar de bom grado – ou não – que tudo é business e o 

comércio torna-se a própria finalidade da vida humana, seu fim último e sua razão 

de ser. 

O gênero humano se torna um empreendedor, um manager voltado para um 

mundo produtivista. Neste contexto, a subordinação transborda os muros das 

fábricas; ultrapassa fronteiras e se espalha pelas casas, escolas, lazeres. Vai 

encontrar o empregado onde ele estiver.  

Estas as razões pelas quais, segundo a autora desta tese, o trabalho 

contraditoriamente livre/subordinado só haver se tornado objeto do Direito do 
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Trabalho depois que se transformou no meio privilegiado de inserção na 

sociabilidade moderna; sendo objeto de estudos no campo da sociologia clássica – 

Marx, Weber, Durkheim – e provocando o pensamento filosófico, desde o Iluminismo 

aos dias atuais.  

Aqui se parte também da ideia segundo a qual o trabalho humano, em sua 

dimensão ontológica, torna-se algo tão complexo e profundo que não pode ser 

reduzido a uma arquitetura jurídica centrada na compra e venda da força de 

trabalho; que mascara a sua endêmica desigualdade. 

Traçadas essas premissas, é possível deduzir inicialmente que o 

adoecimento perpassa a compra e venda da força de trabalho, a subordinação desta 

ao capital. O adoecimento é elementar em uma relação marcadamente assimétrica; 

faz parte da prevalência de um modelo de trabalho separado da vida, centrado no 

embrutecimento, na alienação e na coisificação.  

A humanização por meio do trabalho jamais pode se dar sem que o trabalho 

se transforme num pressuposto da própria condição humana e isto só pode também 

se efetivar na esfera do trabalho livre, do trabalho como ontologia do ser social. O 

trabalho conforme a própria essência humana e que permita a sua realização 

efetiva, plena e livre como um todo, no seu mundo histórico. 

Quando o pesquisador procura, por meio de evidências empíricas e 

analíticas, traça um panorama hermenêutico sobre o meio ambiente do trabalho, 

para encontrar as raízes do adoecimento, chega a algumas constatações. Por 

exemplo, muitos livros não tratam do tema; outros que tratam o fazem resumindo 

suas pesquisas a análises a uma perspectiva dogmática, ou seja, a partir do 

cumprimento das normas gerais e especiais de tutela de trabalho. 

Avançando na pesquisa, é possível encontrar uma vertente do pensamento 

jurídico-trabalhista crítico que envolve o adoecimento e as enfermidades com a 

própria categoria trabalho livre/subordinado; e, ainda há autores que, seguindo a 

proposição anterior, buscam revelar os sentidos do adoecimento procurando 

articular a teoria jurídico-trabalhista crítica com a teoria organizacional crítica.  

Quanto a esses últimos, partindo do pressuposto do relacionamento da teoria 

jurídico-trabalhista com a teoria organizacional crítica, investigam as teorias 

organizacionais conservadoras e os modos de gestão e de administração que vêm 

se desenvolvendo desde o advento da chamada Administração Científica até chegar 
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aos modelos atuais de administração, organização e gestão considerados pós-

tayloristas.   

Esta versão hermenêutica, que conflui para a premissa de inter-

relacionamento entre teoria jurídico-trabalhista crítica e teoria organizacional crítica, 

não elimina a interseção de outros saberes sociais que vão ao encontro do 

desvendamento da cultura e do poder das organizações e suas implicações no 

adoecimento. 

Tal tipo de análise não só aponta para um corte epistemológico estreito na 

doutrina trabalhista clássica, como evidencia ser imprescindível o desvendamento 

ideológico que revelará e enquadrará o adoecimento no meio ambiente de trabalho 

como sendo resultante de um modelo de trabalho que se tornou, paradoxalmente, o 

lócus privilegiado da sociedade moderna, e o centro das teorizações no âmbito da 

Sociologia Clássica e do Direito do Trabalho.  

Esse desvendamento ideológico permite que se tenha como pressuposto 

teórico a versão analítica que passa a considerar o adoecimento e suas implicações 

como sendo resultante da subordinação da força do trabalho ao capital. Logo, o 

adoecimento não pode ser eliminado enquanto houver a compra e venda da força de 

trabalho, daí porque ela deve ser ainda mais protegida. 

Fixados estes parâmetros, torna-se possível demonstrar que o adoecimento 

decorrente do trabalho subordinado vai se transfigurando ao longo do tempo. Na 

medida em que aparecem novas tecnologias e novos modelos de administração e 

de gestão, os adoecimentos passados somam-se – quando não são eliminados – às 

novas formas de adoecimento advindas de concepções ainda mais sofisticadas de 

divisões sociais de trabalho.  

Embora se entenda não ser possível eliminar o adoecimento, pode-se apontar 

uma versão hermenêutica estruturante destinada a conectar os princípios do Direito 

do Trabalho com os princípios do Direito Processual do Trabalho. 

 Além disso, propõe-se a articulação daqueles com o Princípio da Vedação do 

Retrocesso no Direito do Trabalho e o Princípio da Indenidade, para tornar efetivo o 

acesso à justiça, em dois sentidos: fazer cumprir as normas gerais e especiais de 

tutela de trabalho, por meio da apreensão das novas tecnologias e dos novos 

paradigmas da organização do trabalho e impedir o avanço vertiginoso do 

adoecimento, dos rituais do sofrimento e da morte lenta no trabalho.  
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O estudo também se pauta pela defesa da relevância da atuação dos novos 

movimentos coletivos – especialmente, as greves – sempre que modelos de 

administração e de gestão aliados às novas tecnologias dirigidas à ampliação da 

produtividade possam acarretar danos à saúde, ao meio ambiente e à natureza. E 

mais: defende que a configuração destes danos vá além dos muros das fábricas, 

das organizações e possa ser caracterizada como aquela que atinja também a 

sociedade como um todo, o meio ambiente e a natureza.   

Com o intuito de organizar o pensamento e estruturar as diversas vertentes 

de pesquisa, a autora dividiu a tese em três partes. Cada uma delas contendo três 

capítulos.   

Na primeira parte, por meio de abrangente revisão bibliográfica, foi 

desenhado o perfil da doutrina jurídico-trabalhista clássica, que analisa o tema sob o 

recorte da ergonomia e da responsabilização civil pelos danos ao trabalhador; e da 

teoria jurídico-trabalhista crítica, que enxerga a exploração da força de trabalho 

subordinado como ensejadora do adoecimento, propondo uma hermenêutica jurídica 

que não se preste a assegurar tão-somente o poder de mando, disciplinar, mas que, 

principalmente, conceba uma tutela eficaz do trabalho destinada à proteção da 

saúde das pessoas. 

Na segunda parte, investiga-se o pensamento da teoria social crítica a 

respeito do adoecimento pelo trabalho. São, então, analisados o sofrimento físico e 

psíquico, que, consolidados pelas técnicas da administração científica como 

elementares à realização de trabalho subordinado, vão se sofisticando e se 

multiplicando sob várias formas, à medida que avançam os métodos de produção de 

riqueza. Nesse ponto, evidencia-se que as estratégias gerenciais gradativamente 

implantadas no pós-industrialismo revestem-se de complexidade inédita, 

entrelaçando ideologias, valores e assimilação de papéis paradoxais pelos atores 

sociais envolvidos no processo. Sempre com o propósito de redução dos custos com 

o “capital humano” e multiplicação do lucro ao infinito. 

Também na segunda parte, analisam-se as dificuldades do sindicalismo no 

enfrentamento das novas estratégias gerenciais que adoecem, e a importância e 

atualidade do papel dos sindicatos, com interlocução com os novos movimentos 

sociais, na luta contra o adoecimento e a precarização do trabalho. 

Na terceira parte, é proposta a reconfiguração hermenêutica na disciplina das 

relações entre o trabalho e o capital, de modo que se chegue a uma proteção do 
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trabalho com expressão mais abrangente e eficaz. Para isso, são estudadas as 

relações entre a teoria jurídico-trabalhista crítica e a teoria organizacional crítica; em 

seguida, é investigada a natureza das relações construídas no contexto do trabalho 

subordinado e sua repercussão em todo meio social circundante, para que a 

compreensão da sua dinâmica ultrapasse o conhecimento enquadrado pelas 

estratégias de apropriação do trabalho dócil e submisso e possibilite a crítica aos 

modelos produtivos capitalistas e o enfrentamento aos malefícios por eles impostos 

a quem vive do trabalho.  

Por fim, no último capítulo, são destrinchados os caminhos para a construção 

de uma nova hermenêutica protetiva da dignidade no trabalho, com apreciações 

sobre teorias hermenêuticas e os referidos princípios da Proteção Social e da 

Desigualdade das Partes, sugerindo-se articulações entre esses princípios 

específicos do âmbito trabalhista com o Princípio da Vedação do Retrocesso do 

Direito do Trabalho e o Princípio da Indenidade.  

Sem uma visão interdisciplinar; sem uma articulação do Direito do Trabalho, 

sobretudo com a Teoria Organizacional Crítica, não é possível compreender o 

adoecimento, porque não é possível ter uma visão estruturante do meio ambiente de 

trabalho. Na verdade, são exatamente os métodos organizacionais e de gestão que, 

desde o industrialismo nascente, produzem, estabelecem e impõem formas cada 

vez mais sofisticadas de disciplina e de controle que resultam, de um lado, em mais 

produtividade e, do outro, em mais intensificação e superexploração do trabalho. 

A autora acredita haver produzido uma tese de doutorado que atende aos 

requisitos de forma e de conteúdo, como exige um trabalho acadêmico; tendo 

seguido e honrado as tradições deste Programa de Pós-graduação, sobretudo na 

linha de pesquisa que envolve o Direito do Trabalho, em particular, e o trabalho 

humano em geral.  

Trata-se de uma proposta aberta que estará sempre submetida à crítica, mas 

que representa a posição acadêmica e as convicções da sua autora, no sentido de 

apresentar uma visão consistente sobre o adoecimento e o meio ambiente do 

trabalho, tendo como pressuposto uma reconfiguração teórica sobre o objeto do 

Direito do Trabalho, o trabalho contraditoriamente livre/subordinado, que adoece, 

permanentemente, o meio ambiente do trabalho.    
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PRIMEIRA PARTE 

 A SAÚDE DO TRABALHADOR SOB O OLHAR DA DOUTRINA JURÍDICO-

TRABALHISTA CLÁSSICA E DA DOUTRINA JURÍDICO-TRABALHISTA CRÍTICA 

  



18 

 

1 CENÁRIO DA DOUTRINA CLÁSSICA QUE DESCREVE DOGMATICAMENTE 

A PROTEÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR, OU SE OMITE QUANTO AO 

TEMA 

 

1.1 Saúde do trabalhador no contexto das propostas teórico-legislativas 

vinculadas ao trabalho subordinado – um panorama introdutório 

 

1.1.1 Contextualização do tema 

 

Várias correntes das chamadas ciências sociais ou culturais vêm, há muitos 

anos, desenvolvendo estudos sobre os efeitos psicossomáticos do trabalho, 

sobretudo o desenvolvimento tecnológico que acompanha a história da divisão 

social do trabalho instituída desde o aparecimento do capitalismo. 

Mas, no âmbito das relações de trabalho, são apenas produzidas campanhas 

esclarecedoras, informativas e de conscientização, tanto para empregadores quanto 

para empregados, acerca do ambiente do trabalho e suas repercussões positivas ou 

negativas para a saúde do trabalhador.  

 Na sequência, têm também lugar as medidas jurídicas, que se desdobram de 

princípios a normas técnicas e procedimentos de inspeção do trabalho.  

Não se podem negar os efeitos positivos desse desenvolvimento, no sentido 

de minimizar o impacto na deterioração física psicossocial dos trabalhadores, muito 

embora não tenham eles a capacidade de eliminar, por completo, os efeitos danosos 

à saúde daqueles que praticam o trabalho subordinado, como será evidenciado no 

curso deste estudo. 

Conforme apontam reiterados e recentes estudos desencadeados pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), o impacto das novas tecnologias tem 

comprometido a saúde dos trabalhadores e aumentado a incidência de males físicos 

como depressão, esgotamento, ansiedade e “stress”. É inegável que a saúde mental 

no trabalho se encontra permanentemente sujeita a risco, a despeito das 

comodidades e do avanço que a tecnologia tem podido proporcionar.  

O próprio Ministério da Previdência e Assistência Social do Brasil reconhece 

tal impacto e reputa às características da organização do trabalho, que, em geral, 

privilegiam o paradigma da alta produtividade e qualidade do produto em detrimento 

da preservação do trabalhador. Devido à inflexibilidade e alta intensidade de ritmo, 
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grande quantidade e alta velocidade de movimentos repetitivos; falta de autocontrole 

sobre o ritmo do trabalho, mobiliário e equipamentos ergometricamente 

inadequados, o fato gerador do problema social é contínuo, perene.  

Os estudos referentes ao tema, bem como a observação do cotidiano do 

mundo do trabalho revela que o estigma criado em torno da Lesão por Esforço 

Repetitivo (LER), por exemplo, contribui para que o paciente tenha receio de 

recorrer à assistência médica, a não ser quando já se encontra com dificuldade de 

manter o ritmo de trabalho. Na conta do prejuízo, o trabalhador paciente ainda 

enfrenta as perdas financeiras e sociais decorrentes do afastamento. Outro aspecto 

relevante e pouco estudado no âmbito trabalhista diz respeito ao desenvolvimento e 

a sofisticação do sistema organizacional e de gestão que, além de permitir a 

exploração física e mental do empregado, procura capturar a sua subjetividade. Daí 

o elevado número de psicopatologias e suicídios, decorrentes dos rituais do 

sofrimento impostos de forma direta ou subliminar. No interior e fora das 

organizações. 

Os danos morais e existenciais e seus efeitos psicológicos em regra 

irreversíveis têm tamanha gravidade que várias são as Convenções e 

Recomendações da OIT (Convenções 111 e 159, Recomendações 111 e 168), além 

da Resolução XXX/3447 de 09.12.75 das Nações Unidas, contra a distorção 

representada pela discriminação dos portadores de deficiência. 

Aquela organização internacional tem empenhado significativos esforços no 

combate aos males do trabalho, sobremaneira os do esforço repetitivo. As entidades 

sindicais vêm, igualmente, tratando desse tema.  

 

1.1.2 As alternativas jurídicas para minimizar as enfermidades profissionais 

 

A ciência jurídico trabalhista e a teoria organizacional vêm apresentando 

alternativas concretas para minimizar o impacto do trabalho na saúde do 

trabalhador. As propostas são construídas em bases que se estendem da Fisiologia 

à Ergonomia, como instrumentos de melhoria das condições de trabalho. 

Porém, sua implementação encontra obstáculos nos modernos e sofisticados 

mecanismos de controles institucionais, que, necessariamente, respaldam o binômio 

cultura-poder nas instituições. 
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Tais mecanismos de controle estão baseados na chamada especialização 

flexível, enquanto paradigma da produção capitalista pós-industrial, e reforçam 

algumas experiências insertas no âmago das empresas hipermodernas, tais como: a 

reengenharia; os círculos de qualidade total; e outros sistemas organizacionais do 

tipo “Just-in-case”, “Just-in-time”, “Kaban”, etc. 

Nesse contexto de oposição entre qualidade e bem estar versus medo, 

eficiência e insegurança, exsurgem alguns resultados concretos de impacto direto na 

vida dos trabalhadores, a exemplo de acidentes do trabalho, morte lenta no trabalho, 

insalubridade, danos e assédios morais e existenciais, lesões por esforços 

repetitivos, jornadas de trabalho estafantes. 

Assim, é evidente que esses efeitos diretos na estrutura orgânica e psíquica 

dos trabalhadores não foram – nem poderiam ser – absolutamente eliminados com 

modernas técnicas introduzidas pela ergonomia e outros mecanismos apresentados 

pelas ciências afins. 

 

1.1.3 Compreender o problema: a desmitificação do trabalho dever e de sua 

glorificação 

 

Pretende-se demonstrar, a partir das variáveis expostas, e de outras a serem 

analisadas ao longo do estudo, a impossibilidade da eliminação da fadiga e das 

doenças profissionais, enquanto o gênero humano permanecer vendendo a sua 

força de trabalho e estiver subjugado ao poder disciplinar patronal; enquanto 

permanecer como um componente do custo de produção e de serviços, e não 

participar do processo produtivo e do desenvolvimento industrial, tecnológico, 

científico, artístico e cultural. Isto é: pelo tempo em que o trabalho permanecer 

apartado da vida do trabalhador e submetido à compra e à venda. 

Para Lipovetzky (1994, p. 144), a glorificação do trabalho subordinado é 

característica básica da era industrial:  

A religião do trabalho, o canto em honra ao Deus progresso- 
primogênito do trabalho – foi entoado, ao longo do século XIX, por 
burgueses puritanos e espíritos laicos, socialistas e liberais. Desde 
os puritanos protestantes – que viram na tarefa profissional um dever 
designado por Deus ao homem, uma atividade que exaltava a glória 
de Deus, o mais apropriado para dar a certeza da graça. As 
correntes republicanas magnificaram o trabalho como expressão 
cotidiana da solidariedade de cada um para todos, necessária para a 
realização do progresso indefinido da humanidade. Enquanto os 
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ingleses se vangloriavam de ser as abelhas trabalhadoras da colméia 
mundial, a escola da república na França se afirmava com a escola 
do trabalho.  
 

Em síntese: o paradigma a ser desconstruído e apontado como fator que 

desencadeia os infortúnios do trabalho é o próprio trabalho humano no modelo 

inventado pela sociedade capitalista. 

A pesquisa busca revelar que a causa do adoecimento dos trabalhadores é o 

próprio modelo de trabalho, tratado sempre como o núcleo da proteção legislativa e 

jurisprudencial. Isto para que tal compreensão contribua para o desenvolvimento de 

estratégias que objetivem minimizar o seu impacto na vida das pessoas. 

 

1.1.4 As enfermidades decorrentes da perda de referência a partir da transição 

entre modernidade industrial e pós industrialismo 

 

A velocidade das transformações ocorridas com a introdução de novas 

tecnologias – robótica, telemática, máquinas inteligentes, internet – configura uma 

verdadeira crise de valores, de perda de identidade. Segundo Richard Sennett 

(1999), uma “Corrosão do Caráter".  

  Daí a observação de Vivianne Forrestier (1997, p. 43): 

não se sabe se é cômico ou sinistro, por ocasião de uma perpétua, 
irremovível e crescente penúria de empregos, impor a cada um dos 
milhões de desempregados – e isso a cada dia útil de cada semana, 
de cada mês, de cada ano – a procura (efetiva e permanente) desse 
trabalho que não existe. Obrigá-lo a passar horas, durante o dia, toda 
semana, todo mês, todo ano, em vão, barrado previamente pelas 
estatísticas. 
 

A ausência de trabalho já constituía, no esplendor da sociedade industrial, um 

problema, pois a glorificação do trabalho-dever aparecia como centro de referência, 

valor único de sua própria existência (FRIEDMANN, 1972, p. 71). 

Segundo Sennett (1999, p. 77), o industrialismo formatou uma noção de 

tempo linear; passava-se anos trabalhando no mesmo emprego e eram raras as 

vezes em que se mudava de ocupação. Nessa linha de tempo, a conquista era 

cumulativa, até chegar-se a uma aposentadoria.  

Já em tempos de pós-industrialismo, o mercado é dinâmico demais para 

permitir que se façam as coisas do mesmo jeito ano após ano. Em vez de 

organizações de tipo pirâmide, a administração quer agora pensar nas organizações 
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como redes, mais facilmente decompostas ou redefinidas que as vantagens fixas 

das hierarquias.  

 

1.1.5 Os indicadores sociais e os prognósticos das entidades internacionais sobre a 

fragmentação do mercado de trabalho tradicional e as patologias sociais dela 

decorrentes 

 

Segundo Everaldo Gaspar Andrade (2005, p. 135), depois da Segunda 

Guerra Mundial o “pleno emprego”, ou seja, a eliminação do desemprego em massa 

tornou-se a pedra fundamental da política econômica nos países industrializados. 

Mas, em etapas seguintes, a drástica redução do quadro de empregados, e, 

ocasionalmente, o ajuste da máquina empresarial, em que os níveis de empregos 

também foram reduzidos a partir das técnicas de terceirização, destruíram o antigo 

contrato social implícito. Ensejou-se, assim, uma nova concepção de proletariado, 

que derrama “sem teto” por todos os países industrializados. 

 

1.1.6 As novas alternativas de trabalho e rendas centradas na produção de valores 

de uso, ausência lucros e a participação social na gestão 

 

O professor Lester Thurow (1997, p. 243) – ex-diretor da Sloan School of 

Managment, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), consultor de política 

econômica nos Estados Unidos, Editor da revista Newsweek e membro do conselho 

editorial do jornal New York Times, afirmou: 

Indivíduos e empresas tornam-se eficientes para serem ricos. 
Colocando em termos claros, o capitalismo é perfeitamente 
compatível com a escravidão... Encontrar na economia 
oportunidades para ganhar muito dinheiro é o que move a eficiência 
do capitalismo... Tirar outros do mercado e levar suas rendas até 
zero... é a essência da concorrência. Uma vez adquirida a riqueza, 
as oportunidades para ganhar mais dinheiro se multiplicam, uma vez 
que a riqueza acumulada leva a oportunidades para ganhar dinheiro 
que não estão abertas aqueles que não têm riqueza. (Pontuação tal 
como no texto original.) 
 

Juntem-se a essas observações as práticas organizativas desencadeadas a 

partir do Séc. XX e centradas em três aspectos: a cultura organizativa, a 

reestruturação produtiva e a ergonomia. Seus objetivos: manter o controle – 

imaginário, simbólico –, a diminuição dos encargos sociais, a segurança e a eficácia 
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e a eficiência do trabalhador. Tudo para garantir, no âmbito dessa competitividade 

autofágica, a própria sobrevivência da empresa capitalista.  

Logo, uma vez confirmada a hipótese segundo a qual o tema da saúde do 

trabalhador não pode ser compreendido por meio de métodos e técnicas que 

conduzem ao aperfeiçoamento apenas da proteção do ambiente do trabalho, o 

estudo pretende demonstrar que é ele próprio, o trabalho subordinado, a causa 

primeira das enfermidades profissionais.  

A evolução desse conceito de trabalho, da fase pré-capitalista e ao longo de 

diversas etapas históricas, aponta para uma substituição do modo de produção 

capitalista, dos modelos de exploração do trabalho humano e suas decorrentes 

enfermidades.  

A ciência social crítica e a filosofia contemporânea vêm diagnosticando a 

perda de referência da sociedade industrial, a partir da inserção das novas 

tecnologias e da supremacia do capital financeiro sobre o capital produtivo.  

 Sob essa ótica, há uma inversão de perspectivas. O comprometimento da 

saúde do trabalhador tem relação direta com a exploração desmedida da força de 

trabalho, que sufoca a sua dignidade e o seu autorrespeito. Daí a necessidade de 

interface do estudo jurídico dogmático com tais ciências: apenas a partir dessa 

análise conjuntural estruturada poderão emergir as respostas mais novas e eficazes. 

Tomem-se como ponto de partida as seguintes indagações: 

Como pode ter sido legitimada, como objeto do Direito do Trabalho, uma 

alternativa de trabalho completamente alheia à pessoa que a desenvolve – na sua 

interioridade, na sua subjetividade – e colocada a serviço de outros que a exploram?   

Mais ainda: como pode ser feliz uma pessoa que tem de vender barato a sua 

força de trabalho, e, com isso, seus anos de vida? Como haver regozijo no desgaste 

físico e psicológico destinado ao desempenho de tarefas embrutecedoras, que 

controlam a existência do trabalhador, neutralizam-lhe a crítica e a autonomia de 

vontade, e, de um modo ou de outro, findam por adoecer-lhe irreversivelmente? 

O pensamento social crítico, atento a esta realidade, tem buscado, a partir 

das revelações e prognósticos filosóficos, bem como da literatura mais categorizada, 

desqualificar a idolatria ao trabalho-dever, inteiramente separado da vida e instituído 

pelo capitalismo como fato de inclusão social por excelência. 

Desde as primeiras opções desencadeadas pela chamada Administração 

Científica (ANDRADE, 2005, p. 93), as quais remontam às primeiras décadas do 
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século XX – com Ford e Taylor – às mais sofisticadas teorizações organizacionais –

hondismo, toytismo, reengenharia, planejamento estratégico – têm o mesmo 

objetivo: a prevalência do poder, da cultura e da ideologia organizacional, 

sedimentando um valor a ser absorvido por aqueles que vendem a sua força de 

trabalho: o próprio trabalho subordinado como categoria única de socialização da 

vida humana.  

Estas algumas questões que a presente pesquisa se propõe a enfrentar na 

busca de produzir um conhecimento novo acerca da saúde do trabalhador e das 

enfermidades profissionais; sempre destinado a fornecer elementos que ajudem a 

forjar uma compreensão mais lúcida do mudo do trabalho hoje, para que os 

aplicadores do Direito possam assegurar a este valor uma tutela mais justa e efetiva. 

 

1.2 Cenário da doutrina clássica no Brasil e no Direito Comparado e sua 

descrição dogmática da proteção à saúde do trabalhador ou omissão 

quanto ao tema 

 

1.2.1 O panorama do Direito brasileiro 

 

1.2.1.1 Autores que se omitem e autores que estabelecem uma visão dogmática 

sobre o adoecimento e o meio ambiente do trabalho 

 

A pesquisa acerca da análise da doutrina jurídica brasileira sobre a saúde e 

segurança do trabalho evidencia que o tema apenas recentemente mereceu atenção 

mais detalhada dos especialistas.  

Pôde-se constatar que, depois da promulgação da Constituição de 1988, os 

livros passaram a trazer abordagem mais ampla. 

Assim, em livros clássicos mais antigos, o tema sequer chega a ser tratado 

como no de Messias Pereira Donato (1981). Ou, quando a matéria é analisada, 

restringe-se à menção à importância da manutenção das condições de higiene do 

trabalho, com ênfase em que o estudo da higiene e da segurança do trabalho está 

ligado ao estudo da regulamentação deste, como na obra de Cesarino Jr. (1980). 

Para este autor, a medicina do trabalho teria grande importância por 

sistematizar a prevenção das doenças profissionais e melhoria das aptidões laborais 
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no que diz respeito às suas condições físicas, mentais e ambientais, e, igualmente, 

por sistematizar a terapêutica das ergopatias, tecnopatias e mesopatias.  

Russomano (1974, p. 480-488) aborda o tema da saúde no trabalho fazendo 

referência aos adicionais de insalubridade e periculosidade como partes integrantes 

da remuneração, aproveitando para indicar a natureza jurídica de tais parcelas.  

Além disso, ao estudar aspectos do trabalho de mulheres e menores, discorre 

sobre o trabalho noturno, os repousos obrigatórios, a proteção à maternidade e ao 

trabalho do menor.  

Em alguns manuais, mesmo mais recentes, o assunto não é analisado, como 

nos livros de José Augusto Rodrigues Pinto (2000) e Maurício Godinho Delgado 

(2010).  

Mais recentemente, alguns autores, como Alice Monteiro de Barros (2011), 

propõem o enquadramento da integridade física como um direito de personalidade 

oponível aos empregadores. 

A proteção a tais interesses tem alcance “multidisciplinar”, que se estende 

pelo Direito Constitucional, Ambiental, da Seguridade Social, além da Medicina, 

Psiquiatria, Psicologia e Engenharia (GARCIA, 2012). 

Os valores jurídicos fundamentais que respaldam a proteção à saúde do 

trabalhador são a segurança e o bem estar social. Seriam esses os valores 

estruturantes de toda ordem social. A responsabilidade pela saúde e segurança no 

trabalho é de titularidade do Estado e do empregador. 

O direito à saúde e segurança no trabalho pertenceria ao grupo de direitos 

fundamentais de terceira geração ou dimensão, com estreitas relações com os 

direitos sociais, o Direito do Trabalho e o Direito Constitucional. 

A tutela ao meio ambiente do trabalho delineia-se conforme previsão no art. 

200, VIII, da Constituição Federal, e, de forma mais abrangente, no rol de direitos 

humanos fundamentais, com reconhecimento também no âmbito do Direito 

Internacional. 

São fatores de risco no ambiente de trabalho a duração excessiva da jornada, 

as tarefas repetitivas, o ambiente psicossocial nocivo, o esforço físico continuado, 

entre outros. 

O objetivo das normas de segurança e medicina do trabalho não se 

circunscreve a assegurar o pagamento de adicionais para os trabalhos insalubres ou 
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perigosos, mas se centra na prevenção dos riscos e na melhoria das condições de 

trabalho (VIANNA, 2006, p. 920). 

A tutela desse interesse é feita por meio da estipulação de deveres da 

empresa, a exemplo de fazer cumprir as normas de segurança e medicina do 

trabalho, instruir os trabalhadores e interessados, adotar as medidas determinadas 

pelos órgãos competentes e facilitar a fiscalização pelos órgãos competentes. E 

deveres dos trabalhadores, consistentes em observar as normas de segurança e 

medicina do trabalho e colaborar com a empresa nas medidas de prevenção, sob 

pena de responsabilização, caso venham a descumprir tais normas e 

procedimentos. Logo, não basta apenas estudar as “moléstias profissionais, a 

disposição das máquinas, meios individuais e coletivos de proteção, mas também a 

fisiologia do trabalho” (SÜSSEKIND, 2008, p. 925). 

O estudo do tema deve ser mais amplo, com atenção às relações humanas, à 

comunicação e, enfim, ao ambiente físico e psicossocial do trabalho.  

Para a Organização Mundial de Saúde MS, a saúde é um “completo bem 

estar físico, mental e social do indivíduo”. Para alguns, seria inalcançável tal estado 

e o conceito deve ser encarado como ideal a inspirar a operacionalização da tutela 

no campo jurídico. Aqui, o problema do bem estar é eminentemente político.  

Este mesmo autor, noutra obra (SUSSEKIND, MARANHÃO e VIANNA, 1999), 

fugindo à narrativa tradicional, como fará este estudo, na Terceira Parte, deixa 

transparecer que os danos causados no meio ambiente do trabalho podem 

transbordar os espaços das organizações. Afirma que 

Como presidente do Grupo de Trabalho que, na OIT, elaborou um estudo de 
direito comparado sobre o tema, depois de asseverar que “o direito à 
segurança e à higiene no trabalho é também, no sentido amplo, um direito 
humano, tal como prevê o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais das Nações Unidas, pois  corresponde ao direito à vida, e 
à integridade física das pessoas”, acentuamos: “Assim,  como repercute no 
local de trabalho condições adversas do ambiente de trabalho imediato, 
também os efeitos de inadequados sistemas de produção e, por vezes de 
certos sinistros ocorridos em estabelecimentos industriais podem alcançar 
áreas muito distantes. Em Three-Mile Island, Chernobil, Bhopal e Sandoz os 
riscos foram muito além do ambiente de trabalho, atraindo  atenção universal 
por terem invadido o meio ambiente geral” (SUSSEKIND, MARANHÃO e 
VIANNA, 1999, p. 929). 
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Na constituição brasileira, os arts 3º e 6º, estabelecem a promoção do bem de 

todos como objetivo da República Federativa e o direito à saúde a todos, como um 

dever do Estado. 

Na defesa de tal direito, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dispõe, 

no Capítulo V, do Título II, arts. 154 a 201, um conjunto de normas de cunho 

protetivo, que coexistem com normas constitucionais e internacionais, entre as quais 

as convenções da OIT, que tratam de temas específicos relacionados à saúde e à 

higidez do ambiente de trabalho. 

Posteriormente, com a criação da OIT, o tema foi objeto de estudos e tutela. 

Na Convenção 148, há normas de tutela à saúde no trabalho que se destinam a 

todas as categorias, sendo facultado ao Estado signatário apor algumas restrições. 

O compromisso dos Estados consistiria, basicamente, na fiscalização das 

condições ambientais, na proibição de uso de alguns componentes nocivos e na 

imposição de fiscalização médica nos locais em que haja contato com aqueles 

(BARROS, 2008). 

Ao ser admitido, o empregado leva consigo, para a relação de emprego, um 

conjunto de bens – vida, saúde, capacidade para o trabalho, etc. –, que devem ser 

protegidos pelo empregador por meio da implementação de variadas e amplas 

medidas de proteção à saúde e de manutenção de um ambiente de trabalho 

adequado e seguro. A responsabilização civil por danos materiais e morais seria 

uma técnica de reparação do dano e proteção contra a incapacidade, 

independentemente de seguro contra acidente feito pelo empregador (art.7º, XXVIII, 

da Constituição) (BARROS, 2008, p. 1054). 

As normas de proteção à saúde do trabalhador, em um primeiro momento, 

destinavam-se somente à proteção à saúde física; em seguida, contemplam um 

novo pressuposto fundamental, que seria a “adaptação do trabalho ao homem” 

(MARTINEZ, 2012, p. 267), por meio da escolha da melhor posição ergonômica e da 

prevenção da fadiga física e mental.  

Depois, tal regramento passou a ter importância fundamental nas relações de 

emprego, isso importando em que o empregador não somente seria cobrado e 

responsabilizado pela contraprestação pecuniária, mas seria também encarregado 

de prover um ambiente de trabalho seguro e saudável.  

O ordenamento jurídico brasileiro comporta uma série de regras específicas, 

sobre edificações, iluminação, ventilação e instalações elétricas, no sentido de 
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estipular a obrigatoriedade da adequação da iluminação, da temperatura e da 

ventilação – prioritariamente natural, bem como de estipular equipamentos de 

anteparo e proteção, para os casos em que o ideal das condições não possa ser 

atingido.  

Tais artefatos devem ser elaborados para propiciar a restituição do conforto e 

da segurança individuais e ambientais. Além disso, as pessoas devem ser 

capacitadas para lidar com as distintas condições ambientais, sem se submeterem a 

riscos.  

O conjunto de medidas é também objeto de fiscalização pelo Ministério do 

Trabalho. Para tanto, foram sendo criados órgãos de segurança do trabalhador nas 

empresas (MARTINEZ, 2012, p. 269). 

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT) tem estrutura disciplinada por normas expedidas pelo Ministério 

do Trabalho e custeio a cargo das empresas. O dimensionamento do SESMT está 

relacionado à gradação do risco da atividade principal da empresa. Aquelas 

empresas com atividade com grau de risco alto e que possuam de 50 a 100 

empregados devem ter ao menos um técnico em segurança do trabalho.  

Há também as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs), cujo 

objetivo é a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. A CIPA é 

composta por representantes do empregador e dos empregados, e sua exigibilidade 

em uma empresa depende do número de empregados, atingindo, em geral, 

empresas com a partir de 20 empregados, salvo se a empresa desempenhar 

atividades de baixo risco, quando o número de empregados aumenta. 

Os representantes do empregador são designados e os dos empregados são 

eleitos em escrutínio secreto. Estes últimos são detentores de estabilidade, na forma 

prevista no art. 10, II, a do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

Para resguardar a segurança pessoal dos trabalhadores é necessário o 

fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual, os EPIs, que se classificam 

em função da proteção que oferecem, a exemplo dos equipamentos de proteção ao 

tórax, à cabeça, ao corpo inteiro, à audição, entre outros. 

A fiscalização do fornecimento regular dos EPIs e a recomendação ao 

empregador do melhor equipamento para cada atividade são atribuições dos 

SESMT, para as empresas obrigadas a mantê-lo, da CIPA, e se não houver CIPA, 
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tais atribuições cabem ao gestor da empresa, orientado por profissional 

especializado (MARTINEZ, 2012, p. 270). 

Acaso persista a exposição aos agentes insalubres, permanecerá a obrigação 

do empregador de pagar o adicional de insalubridade, do qual somente se isentará 

caso o risco venha a ser completamente afastado. 

Além do fornecimento dos equipamentos de proteção, todas as empresas que 

admitem empregados estão também obrigadas a manter um Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), para preservar e promover a saúde dos 

trabalhadores. A construção desse programa depende, de forma essencial, da 

realização de determinados exames médicos pelos trabalhadores, tais como o 

exame admissional, o periódico e o exame demissional, todos a expensas do 

empregador.  

A insalubridade decorre da exposição acima dos limites toleráveis a agentes 

químicos, físicos ou biológicos. Para pessoas que laboram em tais condições, é 

assegurado o adicional de 10%, 20% ou 40%, a depender do grau leve, moderado 

ou alto de exposição. 

É criticável a opção normativa de compensar o labor perigoso ou insalubre 

com remuneração adicional, pois tal tratamento traduz comercialização da saúde do 

trabalhador. Solução mais adequada seria a imposição da redução do tempo de 

exposição das pessoais a tais circunstâncias desfavoráveis. 

Outro aspecto relacionado à jornada também causa impacto à saúde do 

trabalhador. É o regime de revezamento, segundo o qual o trabalhador ora labora 

durante o dia, ora à noite. 

Em razão de ser agressivo à saúde das pessoas, o respectivo limite de 

jornada foi reduzido para seis horas, salvo norma coletiva em contrário. Os 

problemas causados decorrem da perturbação dos ritmos biológicos normais 

(BARROS, 2008, p. 1059); isto é, das trocas fisiológicas decorrentes da alternância 

entre o dia e a noite, e podem se manifestar sob a forma de transtornos do aparelho 

digestivo, fadiga, irritabilidade, perturbação do sono, entre outros. Além disso, há 

impactos na organização da vida familiar dos trabalhadores.  

O trabalho noturno seria mais penoso e desgastante, não só fisicamente, mas 

também psicologicamente, por demandar maior esforço de concentração e 

discernimento em horário não natural. 
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Importante capítulo na luta pela higidez do ambiente laboral diz respeito ao 

trabalho da mulher, um dos primeiros temas a constituir objeto de regulamentação 

pelos organismos internacionais, com a finalidade de uniformizar os custos 

operacionais, elidindo eventual concorrência desleal (BARROS, 2008 p. 1061). 

A atuação da OIT, inclusive, irradia os primeiros parâmetros para 

regulamentação protetiva do trabalho feminino, com normas acerca da proteção do 

ciclo gravídico puerperal, com restrições ao labor insalubre, perigoso, ou penoso – 

como aquele desenvolvido nas indústrias –, em horário noturno. 

No Brasil, as primeiras leis sobre o trabalho feminino se destinaram a 

disciplinar os serviços em estabelecimentos comerciais e industriais, a exemplo o 

Decreto nº. 21.417-A, de 1932. Esta norma assegurava, ainda, o repouso de duas 

semanas, na ocorrência de aborto não criminoso, a criação de locais apropriados 

para hospedar as crianças nos seis meses iniciais de vida, sendo concedidos dois 

intervalos diários de meia hora, para amamentação e a proibição de trabalho noturno 

para as mulheres. Esse decreto teria sido a principal inspiração para a criação do 

Capítulo III da CLT. 

O trabalho noturno era, em geral, proibido às mulheres, segundo a redação 

inicial do art. 379 da CLT. Esse dispositivo foi sofrendo alterações e a regra geral 

passou a ser a permissão de tal labor. Em 1989, a Lei nº. 7.855 revogou o referido 

art. 379 e o art. 380, da CLT, o que representou um avanço no tratamento do tema, 

pondo fim às discriminações sexistas respaldadas pelos dispositivos. 

O trabalho insalubre era proibido às mulheres desde a Constituição de 1934, 

até a de 1967, inclusive. Esta restrição foi suprimida da Constituição de 1988, 

tornando as normas ordinárias restritivas incompatíveis com a nova ordem 

constitucional. Do mesmo modo, foram suprimidas as restrições ao trabalho em 

horas extras.  

Com relação ao trabalho com peso, a disciplina do art. 390 foi mantida, devido 

ao respaldo científico para a manutenção da restrição ao carregamento de até 20 kg, 

mantendo-se a desigualdade no tratamento, para a preservação da saúde das 

trabalhadoras. 

O art. 189 da CLT conceitua atividades insalubres, sendo complementado 

pelas normas regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho, que 

especificam aquelas atividades, os níveis de tolerância aos agentes nocivos, os 

meios de proteção e o tempo máximo de exposição do trabalhador a tais agentes. A 
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aferição do grau de nocividade é feita por perícia realizada por um médico ou um 

engenheiro do trabalho.  

Analisadas as atividades insalubres, é preciso entender o conceito de 

atividades perigosas, cuja previsão se encontra no art. 193 da CLT e nas Portarias 

do Ministério do Trabalho, com causas especificadas em rol taxativo.  

A exposição aos agentes nocivos pode ocorrer em contato permanente ou 

intermitente. 

Em conformidade com a Orientação Jurisprudencial 279 da SDI-I do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) o adicional de periculosidade, de 30%, deverá ser 

calculado sobre a íntegra das parcelas de natureza salarial. Apesar de sua origem 

denotar uma tentativa de reparação pelo desgaste físico imposto aos trabalhadores, 

a parcela do adicional se incorpora à remuneração, integrando a base cálculo dos 

outros haveres contratuais trabalhistas. 

Por último, no Direito brasileiro, discute-se sobre o trabalho penoso, 

descrevendo-o como aquele associado ao sofrimento, ao desgaste, ao cansaço; 

aquele que traz consigo irritação, fadiga, estresse. Nesse espaço de abertura, 

cabem diversas atividades profissionais. 

Uma das primeiras leis a se apropriar do conceito de trabalho penoso, 

utilizou-o para respaldar a concessão de aposentadoria especial para os 

telefonistas. Tratava-se da Lei nº 7.850/89; esta norma, porém, foi revogada pela Lei 

nº 9.528/97. 

Além dessa referência, a identificação da penosidade também foi 

experimentada no art. 71 da Lei nº 8.112/90, ao se referir aos servidores que 

trabalhassem em zonas de fronteiras ou em outros locais que justificassem sua 

percepção (MARTINEZ, 2012, p. 280). 

Apesar dessas referências, não há sistematização do conceito de trabalho 

penoso no ordenamento jurídico brasileiro, de modo a embasar eventual pagamento 

de adicional.  

Todavia, aquela definição paira sobre a doutrina, sendo constantemente 

preenchida de significados e localizada em atividades que impliquem desgaste físico 

e psicossocial. As mais variadas atividades, portanto, podem ser enquadradas como 

penosas. 
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Mais além: a ideia de penosidade está conectada não só com o ambiente 

externo em que as tarefas profissionais se realizam, mas também com o modo como 

as organizações produtivas exploram o trabalho subordinado. 

A disciplina da periculosidade está contida no art. 193, §1º, da CLT, destinado 

aos empregados que trabalham em contato permanente com inflamáveis e 

explosivos. O adicional de 30% incide obre o salário contratual, sem os acréscimos 

decorrentes de gratificações, prêmios e participação nos lucros. 

Quanto ao ambiente de trabalho nas atividades rurais, a principal fonte da 

respectiva regulamentação é a Norma Regulamentadora 31, aprovada pela Portaria 

nº 86, de 3 de março de 2005, com fundamento no art. 13 da Lei nº 5.889/1973. Tal 

norma se aplica a todas as atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, 

exploração florestal e aquicultura, inclusive as atividades industriais desenvolvidas 

nestes contextos produtivos. 

As principais estipulações da norma dizem respeito à manutenção de 

condições de higiene e conforto, avaliações periódicas de riscos para a saúde e 

segurança dos trabalhadores, adoção dos procedimentos necessários em caso de 

acidentes do trabalho ou doenças ligadas ao trabalho, constituição de Comissões 

Internas de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural (CIPATR), permissão da 

participação dos trabalhadores na prevenção e fiscalização de riscos, redução dos 

riscos e adoção de equipamentos de proteção pessoal, sem ônus para o 

trabalhador.  

Há, ainda, a proteção ao trabalho portuário, por meio da Lei nº 9.719/1998, 

que dispõe sobre normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, além 

de instituir multas pela inobservância dos seus preceitos, entre outras providências.  

A NR 29, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

nº 53/1997, estabelece as disposições sobre saúde e segurança do trabalho 

portuário, contemplando os trabalhadores portuários a bordo ou em terra, e os 

demais trabalhadores que atuem nos portos organizados, instalações portuárias de 

uso privativo e retroportuárias, localizados dentro ou fora da área do porto 

organizado. Sua efetivação é de responsabilidade conjunta do órgão gestor de mão 

de obra, do operador portuário e do empregador.  

Desse modo, cumpre aos operadores portuários, ao órgão Gestor de Mão-de-

Obra (OGMO), aos empregadores e tomadores de serviço fornecer instalações, 

maquinário e acessórios em bom estado de conservação e condições de segurança, 
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responsabilizando-se pelo uso correto. Além disso, devem eles elaborar o Programa 

de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA), conforme a NR-9, implantar o 

PCMSO, consoante previsão na NR-7, entre outros. 

Ainda, a Lei nº 9.537/1997 dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário, 

sendo regulamentada pela NR 30, aprovada pela Portaria TEM nº 34/2002, com o 

objetivo de resguardar a segurança e saúde dos trabalhadores aquaviários. Esta 

norma se aplica aos trabalhadores das embarcações comerciais de bandeira 

nacional ou estrangeira, nos limites da Convenção 147 da OIT.  

Como último exemplo, as normas de proteção ao ambiente de trabalho nas 

atividades da indústria de construção e reparação naval. São elas estabelecidas na 

NR 34, aprovada pela Portaria nº 200, de 20 de janeiro de 2011.  

Algumas obrigações do empregador são assegurar a imediata interrupção dos 

trabalhos, em caso de mudança nas condições ambientais que tornem o trabalho 

potencialmente perigoso à integridade física e psíquica do trabalhador e realizar o 

Diálogo Diário de Segurança (DDS), observando as tarefas que serão 

desenvolvidas, o processo do trabalho, os riscos e medidas de proteção, 

consignando essas informações em documento rubricado pelos participantes e 

arquivado juntamente com lista de presença, além de promover a constante 

capacitação dos trabalhadores (GARCIA, 2012). 

Como se vê, a rede de proteção brasileira é tecida por diversas e minuciosas 

regras específicas, que buscam contemplar a demanda das variadas atividades 

econômicas. 

 

1.2.1.2 A responsabilidade emergente da ocorrência de danos à saúde pelo trabalho 

e no trabalho: a visão de Orlando Gomes e Elson Gottschalk (2012) 

 

Para os autores acima, a teoria dos acidentes do trabalho baseia-se na 

reparação civil dos danos causados. No Brasil, a Lei de Acidentes do Trabalho, Lei 

nº 3.724 de 1919, foi das primeiras leis sociais do país, a qual deu início a uma série 

de normas sobre a matéria, editadas nas décadas seguintes. 

Os autores lembram que, na definição de acidente do trabalho, está 

compreendido o conceito de “moléstia do trabalho” (GOMES e GOTTSCHALK, 2012, 

p. 552), aquela que o trabalhador contrai em consequência do exercício da sua 

profissão, e que se diferencia do acidente típico pelo fato de este produzir o dano 
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integralmente, em um único evento; ao passo que aquela se desenvolve com o 

passar do tempo. 

Ainda quanto à responsabilidade, importante conhecer as chamadas 

mesopatias: doenças endêmicas, as quais, pela teoria do risco profissional, não se 

inseririam na responsabilidade patronal, mas que, pela teoria do risco social, 

reguladora da lei de seguro de acidentes, se inserem no alcance dessa 

responsabilidade, assim como as chamadas tecnopatias. Ambas se equiparam ao 

acidente do trabalho para o efeito da cobertura de danos.  

Ficam excluídas, contudo, as doenças degenerativas, aquelas inerentes a 

grupo etário e as que não ensejam incapacidade para o trabalho (GOMES e 

GOTTSCHALK, 2012, p. 552). 

Analisando o respectivo fundamento, observam os autores a evolução do 

conceito de responsabilidade subjetiva, apurada mediante a aferição de culpa; e 

responsabilidade objetiva, que emerge com a ocorrência dos fatos danosos, ou, com 

o “fato da coisa”, sem que se perquira a culpabilidade do respectivo dono. 

De tal objetivação da responsabilidade, emergiu a chamada teoria do risco 

profissional. Esta se funda na acepção de que os acidentes do trabalho não devem 

ser considerados isoladamente, como fortuitos, mas sim como consequência 

inafastável do processo produtivo, cujos riscos são de inteira responsabilidade de 

quem o organiza.  

 

1.2.2 O panorama do Direito Comparado 

 

1.2.2.1 Direito argentino 

 

Inicialmente, é interessante destacar a narrativa dos autores a respeito da 

perplexidade causada pelas primeiras leis relativas aos riscos do trabalho, as quais 

foram muito criticadas, em razão da ampliação da responsabilidade das empresas 

pelos efeitos dos infortúnios ligados ao trabalho (DEVEALI, 1983, p. 455). 

O tratamento jurídico dos acidentes do trabalho seguiu o modelo dos países 

da Europa, sob a forma de seguro obrigatório, com alcance restrito àquelas 

indústrias que desempenhavam atividades consideradas perigosas. Desse ponto de 

partida, a proteção expandiu-se para todas as atividades profissionais, inclusive às 

rurais e ao trabalho doméstico. 
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A responsabilidade jurídica pela manutenção de um ambiente de trabalho 

saudável se divide entre o Estado e os Empregadores. A proteção se deflagra sob 

as formas de prevenção e reparação dos riscos do trabalho. A insalubridade é 

estudada como o grande problema causador das enfermidades, daí o detalhamento 

das normas que buscam minimizá-la. 

A partir de tais premissas, o tema da saúde e segurança do trabalho é tratado 

de forma esparsa, no contexto das condições de trabalho específicas das 

categorias. Sem definir precisamente as origens das doenças, a legislação 

trabalhista argentina focaliza a manutenção do emprego e o pagamento do salário 

pelo período de afastamento do trabalhador, em razão do adoecimento (DE 

FERRARI, 1977, p. 323). 

Contudo, tal sistema não se limita à fixação de indenizações pelos infortúnios 

ligados ao trabalho, expandindo-se por todas as possibilidades de compensações 

trabalhistas, a exemplo daquelas decorrentes da dispensa imotivada.  

Além disso, a responsabilidade dos empregadores tem evoluído no sentido de 

ser ampliada. A saúde e a segurança no trabalho, com o passar do tempo, 

passaram a ser consideradas matéria de ordem pública (DE FERRARI, 1977, p. 

400). 

São categorizados como acidentes do trabalho os infortúnios ocorridos 

mesmo fora do local de trabalho, desde que o trabalhador estivesse à disposição do 

empregador. Como exemplo, aqueles ocorridos no tempo in itinere.  

Ocorrendo a chamada pré-disposição patológica, como nos pacientes com 

moléstia pré-existente, a responsabilidade do empregador é mitigada, mas não 

necessariamente excluída. Somente será ele isento de culpa quando os sintomas 

apresentados pelo trabalhador forem estritamente correlatos com o desenvolvimento 

esperado da doença, não sendo agravados pelas condições e pela forma de 

prestação do trabalho.  

Gradualmente, houve significativa evolução da responsabilidade pelo risco 

profissional, identificada originalmente apenas pelos acidentes do trabalho, para a 

responsabilidade social, mais ampla. Essa mudança de paradigma permitiria a 

redução da quase totalidade das instituições do novo Direito do Trabalho a um 

princípio único, o mesmo que serve de base ao sistema de seguridade social, 

unificando-se, desse modo, os dois ramos do Direito no contexto da seguridade 

social (DEVEALI, 1983, p. 455). 
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Em outras palavras, a proteção à saúde no trabalho no sistema jurídico 

argentino, como antes mencionado, organiza-se por meio das leis de seguridade 

social, sendo que o Direito do Trabalho, quanto à matéria, confunde-se com o Direito 

Previdenciário (VIALARD,1991). 

Reconhecida a existência de uma gama de situações em que o trabalhador 

tem de se afastar do trabalho e deixar de receber remuneração e não é protegido 

pela lei de acidentes do trabalho, seria necessária a ampliação dos seguros sociais. 

Desse modo, são assegurados os benefícios previdenciários correspondentes 

ao tipo de moléstia e ao tempo do afastamento. Além disso, é assegurado o direito à 

readaptação, à semelhança da estrutura do Direito Previdenciário brasileiro (DE 

FERRARI, 1977, p. 328). 

A jurisprudência, diante da previsibilidade estrita contida na legislação, vai 

adaptando a multiplicidade das situações cotidianas para moldá-las às hipóteses 

legais; ainda assim, pelo que se percebe, muitas das enfermidades permanecem 

fora da proteção dos seguros, pois não podem ser diretamente relacionadas ao 

trabalho (DE FERRARI, 1977, p. 329). 

Assim como no Direito brasileiro, o tema foi sendo objeto de estudos apenas 

mais recentemente. Livros mais antigos, como os dos juristas, A. Fernández 

Pastorino (1975), ou Benito Pérez (1983), não trazem o assunto; ou ainda, falam de 

forma muito resumida, como o livro de Humberto Podetti (1982, p. 161), no qual o 

assunto é referido apenas de forma genérica:  

condições de trabalho equitativas e satisfatórias compreendem 
boas condições de segurança e higiene do trabalho. Nesse 
sentido, frisa a necessidade de implantação de serviços de 
medicina do trabalho, da estruturação de uma política de 
seguridade social e da reparação dos acidentes do trabalho e 
das enfermidades profissionais.  

 

1.2.2.2 Direito mexicano 

 

A princípio, tem-se que as normas que estipulam as condições de trabalho se 

inserem no chamado núcleo duro da proteção trabalhista, a parte essencial do 

direito do trabalho, sua base e seu fim. São as normas que asseguram, de maneira 

direta e imediata, a saúde e a vida do trabalhador, garantindo a dignidade do 

trabalho (DE LA CUEVA, 1978, p. 266). 
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As condições de trabalho se dividem em duas categorias, a primeira engloba 

as normas de interesse individual, com as condições que se devem aplicar a cada 

trabalhador, para assegurar sua vida e sua saúde, como as regras de limitação de 

jornada e garantia de uma contraprestação digna. A segunda delimita as normas de 

natureza coletiva, destinadas à preservação da saúde e da vida das pessoas.  

Em um primeiro momento, o intuito é o resguardo dos direitos mínimos da 

classe trabalhadora.  Mas as condições mínimas compõem um elenco aberto à 

inclusão de normas que visem a melhorar as condições de trabalho, na busca 

relações mais justas. Essas melhorias podem provir de incrementos na legislação a 

respeito de direitos individuais e coletivos. 

As normas laborais, a Declaração dos Direitos Sociais e os tratados 

internacionais são o conjunto de normas que compõem o elenco de condições 

mínimas de trabalho. A partir delas, são estabelecidas as condições individuais de 

trabalho, concretas, para cada trabalhador. 

No sistema jurídico mexicano, a fixação das condições de trabalho poderá 

acontecer conforme três sistemas básicos.   

No primeiro, as partes pactuam individualmente – trabalhador e patrão – as 

condições de trabalho, as quais dão origem a uma relação de trabalho, regida pelas 

regras trabalhistas vigentes (DE LA CUEVA, 1978, p. 268). 

No segundo sistema, são celebrados contratos coletivos, nos quais se 

igualam as forças do trabalho e do capital. Trata-se de procedimento destinado a 

igualar a força dos trabalhadores no contexto das empresas, e, com isso, incentivar 

a criação de condições de permanentes melhorias nas condições de trabalho. 

O terceiro sistema reconhecido pelo Direito mexicano é a solicitação, pelos 

trabalhadores, da atuação da Junta de Conciliação e Arbitragem, que fixa, 

imperativamente, condições de trabalho futuras. Essa alternativa tem vez quando os 

trabalhadores deflagram uma greve ou quando, não conseguindo negociar, nem 

desejando a greve e as suas consequências financeiras, os recorrem ao referido 

órgão estatal. O processo se conclui com a prolação da chamada sentença coletiva, 

a produzir os mesmos efeitos de um contrato coletivo. 

As condições de trabalho têm como base e como finalidade o bem estar 

material e espiritual do trabalhador, como essência da justiça social e ideal da 

Constituição de 1917 (DE LA CUEVA, 1978, p. 269). 
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As crises permanentes do capitalismo impuseram a aceitação da 

possibilidade de mudança para pior, desde que as condições mínimas, já referidas, 

sejam respeitadas. Há, contudo, necessidade de serem acatados procedimentos 

previamente estipulados para que as alterações ocorram. 

A primeira possibilidade dá-se por meio da intervenção da Junta de 

Conciliação e Arbitragem; a segunda ocorre com a modificação das condições 

individuais de trabalho, conforme previsão específica da legislação mexicana, 

segundo a qual o patrão poderá solicitar as modificações quando ocorram 

circunstâncias econômicas que as justifiquem (DE LA CUEVA, 1978, p. 270). 

Conforme disposto no art. 60 da Lei de Seguro Social, o empregador que faça 

seguro contra acidentes do trabalho e doenças profissionais dos trabalhadores a seu 

serviço se isenta do cumprimento das obrigações e responsabilidades por riscos 

profissionais estabelecidos na lei.  

Por riscos de trabalho, entendem-se os acidentes e enfermidades a que estão 

expostos os trabalhadores em exercício e por motivo do trabalho. Acidente do 

trabalho é toda lesão orgânica ou perturbação funcional imediata ou posterior, ou 

mesmo a morte ocasionada repentinamente por motivo do trabalho, em qualquer 

lugar ou a qualquer tempo em que ocorra, inclusive no traslado de casa para o 

trabalho, e vice-versa (FLORES,1987, p. 31; 342). 

O tema é vetor das construções normativas legisladas e autonomamente 

negociadas no Direito do Trabalho mexicano. O entendimento a respeito dele 

converge com o tratamento mais abrangente que o ordenamento jurídico brasileiro 

vem dando ao assunto. 

 

1.2.2.3 Direito cubano 

 

As condições de trabalho são o conjunto de condições ambientais dinâmicas, 

que, portanto, se modificam ao longo do tempo, e causam impacto à saúde dos 

trabalhadores (GUILBEAUX, 1985, p. 3). 

Em Cuba, antes da revolução, inexistiam leis de proteção ao trabalho. Isso 

porque as unidades produtivas cubanas circunscreviam-se a pequenos engenhos 

nos quais o trabalho utilizado era, fundamentalmente, escravo.  

A proteção à saúde e à higiene do trabalho, em sua concepção mais ampla, 

abarca a preservação da saúde dos trabalhadores, a prevenção dos acidentes do 
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trabalho, das enfermidades profissionais, riscos de incêndio e o melhoramento 

constante das condições de trabalho. Contempla toda a classe trabalhadora. 

A preservação da higidez no ambiente de trabalho perpassa a estipulação de 

um ritmo de trabalho racional, que leve em conta a repetição das atividades como 

uma característica inerente; a limitação do peso nas tarefas que demandem a 

manipulação de cargas que venham a ser excessivas; a organização do espaço 

físico segundo regras de ergonomia para se evitar o desgaste físico excessivo 

(GUILBEAUX, 1985, p.12). 

Além disso, contempla também as normas de prevenção do desgaste mental, 

nas atividades que demandem alto grau de concentração e dedicação; bem assim, 

inclui normas de regulação do ruído, da iluminação, de vibrações, de radiações 

ionizantes, entre outras.  

Sob tais premissas, foram sendo editadas as normas de proteção ao trabalho 

dentro do regime socialista cubano.  

A implementação dessas normas depende da correta distribuição de 

recursos, pela “planificação dos recursos para a atividade em escala nacional” 

(GUILBEAUX, 1985, p. 3), e posterior controle de sua execução e utilização.  

Para que seja possível separar os gastos com a seguridade social, são 

necessárias melhorias nas condições de trabalho e o planejamento a médio e longo 

prazo de objetivos de maior amplitude. 

Antes da revolução comunista, a proteção era estipulada de forma esparsa e 

desigual, tratando de alguns aspectos da assistência médica, saneamento ambiental 

e extinção de incêndios. A fiscalização acontecia por meio do Ministério do Trabalho, 

Saúde e Assistência Social, de forma descoordenada (GUILBEAUX, 1985, p. 30). 

A primeira lei cubana a tratar da proteção do trabalho data de 1909, e prevê a 

utilização de equipamentos de proteção contra o fogo nas oficinas, lugares públicos, 

e todos os tipos de estabelecimentos públicos destinados ao comércio e à indústria.  

Na sequência, entra em vigor o Decreto nº 1447/1915 que determina a 

criação de um regulamento para tornar efetivo o seguro obrigatório para acidentes 

do trabalho.  

Em 1948, foi editado o Decreto Presidencial nº 2318/1948, que dispõe sobre 

Higiene do Trabalho, aplicável a todos os ambientes de trabalho humano, atividade 

industrial ou comercial. A lei também trouxe disposições sobre o trabalho dos 

menores e das mulheres.  
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Em relação ao trabalho dos menores, o principal diploma é o Decreto 

Presidencial nº 883/1953, apesar de haver normas anteriores versando sobre o 

assunto. A norma estabelece a idade mínima de admissão no trabalho, os trabalhos 

proibidos, a jornada de trabalho, os exames médicos e os requisitos e demais 

normas específicas para o ingresso do menor no trabalho marítimo.  

No tocante ao trabalho das mulheres, entre outras normas, foi editado o 

Decreto Lei nº 598/1934, o qual proíbe o trabalho noturno das mulheres nas 

empresas industriais e nos trabalhos perigosos e insalubres definidos na norma. O 

decreto também fixa a obrigatoriedade da instalação de banheiros separados nas 

empresas. Esse diploma se inspirou na Convenção nº 4 da OIT, e o respectivo 

regulamento foi o Decreto Presidencial nº 1024/1937. 

O acidente do trabalho e a enfermidade profissional foram regrados pela Lei 

de 12 de junho de 1916, substituída pelo Decreto nº 223/1935. A proteção trazida 

por esta legislação dizia respeito às lesões provenientes de acidentes de trabalho e 

doenças de origem profissional, com o recebimento de benefício por incapacidade 

durante prazo não superior a um ano; benefício este que poderia perdurar enquanto 

durasse a incapacidade temporária para o trabalho; ou converter-se em benefício 

permanente, sob a forma de pensão, deferida em caso de incapacidade 

permanente.  

Ademais, foi estabelecida pensão para os familiares do trabalhador que 

viesse a falecer em decorrência do acidente ou da doença. Também foi 

sistematizada a assistência médica e hospitalar e criados órgãos de fiscalização.  

Além dessas normas preventivas, desde 1977 os organismos especializados 

têm desenvolvido pesquisas para conhecer os riscos laborais, e, assim, conduzirem 

estratégias para a correspondente diminuição. A medicina do trabalho experimentou 

maior desenvolvimento que aquele logrado na segurança do trabalho e proteção de 

incêndios.  

Os riscos e acidentes do trabalho ainda acontecem de forma frequente, mas é 

esperável a respectiva diminuição por meio da ampliação das normas protetivas, 

que vai ocorrendo com o posicionamento da classe trabalhadora como condutora da 

sociedade socialista (GUILBEAUX, 1985, p. 45). 

A consolidação das normas protetivas do trabalho ocorreu no XIII Congresso 

sobre a Proteção e Higiene do Trabalho. Na Resolução emanada desse congresso, 

alguns acordos foram finalizados, tais como a proposição da criação do Instituto 
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Científico de Técnica e Segurança do Trabalho, a cooperação de cada sindicato 

nacional com o Ministério e Organismo correspondente, os quais analisarão 

conjuntamente as condições de trabalho, para estipular as soluções para os 

problemas encontrados.  

A referida Resolução especificou também as formas de atuação sindical, 

fixando que caberá aos entes sindicais controlar e exigir o cumprimento das regras 

de proteção e higiene do trabalho, exigir a responsabilidade dos dirigentes sobre 

eventual descumprimento das normas protetivas; elaborar normas, ampliando a 

extensão da proteção; validar e exigir o cumprimento das normas protetivas do 

trabalho das mulheres, dos jovens, dos aprendizes e dos estudantes; promover a 

efetiva participação dos trabalhadores na formulação dessas normas e propor ao 

governo a edição da Lei Básica de Proteção e Higiene do Trabalho (GUILBEAUX, 

1985, p. 49). 

A proteção à saúde e à higiene no trabalho vem a ser prevista no art. 48 da 

Constituição de 1976. Tendo alçado status constitucional, foi necessária a prolação 

de uma lei para abordar o tratamento da matéria e estabelecer as diretrizes para a 

efetivação da regra constitucional.  

Assim, foi promulgada a Lei nº 13/1977 “Lei de Proteção e Higiene do 

Trabalho”, que estabelece as linhas gerais da proteção, além de detalhar a proteção 

para as hipóteses específicas. Essa norma traz também previsões acerca da 

organização e da atuação sindical.  

O tema da saúde e da segurança no ambiente do trabalho impõe-se como o 

eixo central da sistematização das normas trabalhistas cubanas, pois, em torno do 

objetivo de propiciar um ambiente de trabalho saudável, a lei dispõe sobre a 

proteção aos grupos de trabalhadores mais vulneráveis, estipula parâmetros de 

atuação sindical, identifica situações de exposição a risco físico e psicossocial, entre 

outros. 

A atuação sindical se cristaliza como protagonista na efetivação da proteção e 

na ampliação da rede protetiva, sempre atuando em colaboração com o Estado 

Socialista (GUILBEAUX, 1985, p. 58-60). 

No sistema jurídico socialista, a participação da classe trabalhadora por meio 

dos entes sindicais correspondentes se reveste de importância decisiva: a atuação 

estende-se da etapa da elaboração das normas, permeia a criação de políticas de 

efetivação desta, e vai até a fiscalização do respectivo cumprimento. O papel dos 
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sindicatos no sistema jurídico capitalista, ainda que seja igualmente central, é mais 

restrito, em razão das limitações definidas na própria legislação trabalhista. 

Analisadas tais considerações, é possível identificar manifestas semelhanças 

no sistema protetivo do direito laboral comunista e em relação ao capitalista, bem 

como evidente distinção entre ambos; esta consistente no papel dos sindicatos na 

implementação das normas e no desenvolvimento de mecanismos para a respectiva 

efetivação. 

 

1.2.2.4 Direito peruano 

 

A proteção à saúde e segurança do trabalho relaciona-se ao conceito de 

seguro de vida e à preservação da higiene e segurança no local de trabalho. 

O seguro de vida seria um contrato pelo qual o segurador se obriga, em troca 

de uma soma em dinheiro, a pagar ao segurado uma quantia convencionada –

indenização – para fazer frente às consequências de um evento incerto; no caso do 

seguro de vida, será a morte ou invalidez permanente e total do segurado 

(SEVILLANO, 1995). 

Para a manutenção da higidez estrutural do ambiente de trabalho, todas as 

empresas são obrigadas a adotar as medidas necessárias para a saúde e a 

segurança no trabalho, garantindo, assim, a integridade física e moral do 

trabalhador. 

Além disso, as empresas industriais deverão adotar as medidas necessárias e 

desenvolver suas atividades sem atentar contra o meio ambiente, o equilíbrio dos 

ecossistemas e sem causar prejuízos à coletividade. 

Todas as empresas industriais compreendidas na Lei Nº 23.407 estão 

compelidas ao cumprimento das disposições do “Reglamento de Seguridad e 

Higiene Industrial y sus modificatorias”, entre as regras, citam os autores a criação 

de um comitê de segurança e higiene pessoal, nas empresas com mais de 50 

funcionários, entre outras regras voltadas à preservação da salubridade do ambiente 

de trabalho (SEVILLANO, 1995). 

Há também as normas de segurança específicas para as empresas do ramo 

de mineração e de edificação, e as obrigações patronais concernentes às 

informações sobre o ambiente de trabalho aos órgãos oficiais; e o regramento 

concernente aos direitos previdenciários dos trabalhadores.  
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Além do gozo de todas as modalidades dos benefícios mediante a passagem 

por todos os procedimentos avaliatórios para a respectiva concessão, o trabalhador 

em recuperação tem direito à reabilitação, também definida em lei.  

 

1.2.2.5 Direito francês 

 

Reconhecendo-se a condição crônica do adoecimento decorrente do trabalho, 

o enfrentamento do problema estrutura-se em três princípios: reparação, prevenção 

e melhoramento das condições de trabalho (LE GOFF, 2001). 

Se a prevenção é a resposta mais apropriada à proliferação dos acidentes de 

trabalho, a reparação é a primeira entre as estratégias concretas de enfrentamento. 

A reparação, inicialmente, ocorria sob a forma de “réparation forfaitaire”, que 

compôs o grande ciclo de seguros sociais, que veio a constituir o sistema de 

seguridade francês (LE GOFF, 2001). 

Em seguida, é introduzido o sistema de responsabilidade com 

reconhecimento de uma técnica objetiva de imputação, com base no risco 

profissional. 

Finalmente, é engendrado o sistema de prevenção, ampliando-se a atuação 

das companhias de seguro, com as empresas optando por tal prática.  

O segundo alicerce, mais amplo, é a prevenção. Constatada a insuficiência da 

reparação para o combate aos acidentes do trabalho, começou a ser desenvolvida a 

estrutura da prevenção. Nesse ponto, a constatação da necessidade da prevenção 

evidencia uma inversão na ordem natural de ideias: o acidente do trabalho, ao invés 

de ser assimilado como fato isolado e excepcional, é assimilado como elemento 

integrante do processo produtivo.  

A organização da prevenção tem início nas iniciativas individuais, privadas, 

até ir sendo composto um mosaico de leis sobre o assunto, e, posteriormente, ser 

instituído um sistema de prevenção. 

Esse sistema se sustenta em quatro princípios: o princípio de 

responsabilidade do empregador, o princípio da maior segurança possível na 

concepção das máquinas e na operacionalização do trabalho; o princípio de 

cooperação entre os atores do ambiente do trabalho e os atores externos que, com 

seus conhecimentos específicos, podem contribuir para a minimização dos riscos. 

Por fim, o princípio de iniciativa dos trabalhadores, com participação ativa e 
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reconhecida pela legislação nacional e pela legislação comunitária, da União 

Europeia (LE GOFF, 2001). 

A essa armadura do direito à prevenção, seria necessário acrescer centenas 

de textos regulamentares, que foram sendo concebidos tanto pelo Ministério do 

Trabalho francês e outros ministérios concernentes, quanto pelos organismos de 

seguridade social, agrupados por temas. 

Essa perspectiva abrangente e integrativa sobre a higiene e segurança do 

trabalho não poderia prescindir de estratégias de melhoramento das condições de 

trabalho. 

As condições de trabalho podem ser definidas como a junção de fatores 

físicos, psíquicos, organizacionais e jurídicos que determinam a configuração 

concreta do posto de trabalho.  

Quanto à reparação pelos danos à saúde física e psicossocial, o instituto se 

insere mais no contexto do direito previdenciário que no Direito do Trabalho, embora 

se relacione com este. São múltiplos os mecanismos para obtenção da reparação, 

segundo a legislação francesa.  

No tocante à prevenção, a legislação francesa estabelece diversos 

mecanismos. A primeira etapa da atuação inspecional consiste na acumulação de 

informações sobre o ambiente de trabalho. Desse modo, os agentes de inspeção 

possuem permissão para adentrar os ambientes de trabalho, realizando inspeções 

ordinárias, e extraordinárias, em caso de acidente de trabalho. Bem assim, as 

empresas são responsáveis por enviar relatórios periódicos sobre o ambiente de 

trabalho (LE GOFF, 2001). 

Outro aspecto da inspeção é o trabalho de convencimento da adoção das 

medidas acautelatórias. São comunicações que podem ser informais, com a 

advertência de que o impacto das condições de trabalho não pode ser subestimado; 

semiformais, com texto escrito como observação específica, dirigida ao empregador. 

É uma decisão administrativa, com efeitos concretos sobre este. 

A próxima etapa é a decisão administrativa sobre o assunto e a eventual 

imputação de sanções, com o intuito de reprimir as condutas, práticas e formas de 

organização danosa ao ambiente de trabalho (LE GOFF, 2001). 

Outro aspecto da proteção à saúde e segurança do trabalho é a medicina do 

trabalho. Essa área médica tem sua atuação deflagrada por meio de serviços 

médicos nas empresas e “interempresariais”.  
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A finalidade da medicina do trabalho é, essencialmente, o melhoramento das 

condições de trabalho, a adaptação dos postos de trabalho, das técnicas e dos 

ritmos de trabalho; a melhoria da higiene no ambiente de trabalho e a proteção dos 

empregados contra os riscos de acidentes e enfermidades relacionadas a este.  

Outro lastro da proteção é a Seguridade Social, com seus benefícios. 

As condutas preventivas podem ser pactuadas por escrito, por meio de 

contratos em que as partes na relação de emprego negociam condições de trabalho 

o mais possível isentas de riscos.  

Internamente, a responsabilidade pela implementação e conservação das 

condições de salubridade pertence ao chefe da empresa. Além dele, atua também o 

Comitê de Higiene, de Seguridade e de Condições de Trabalho (CHSCT), o qual 

viabiliza a intervenção dos trabalhadores na manutenção da qualidade das 

condições de trabalho. 

 

1.2.2.6 Direito português  

 

A análise das leis protetivas do ambiente do trabalho evidencia que a matéria 

passa a ser alvo da atenção do Estado português no Séc. XX, com ênfase na 

proteção na saúde física do trabalhador (SOUSA, 2005). 

As leis portuguesas que começam a formatar a disciplina do Direito do 

Trabalho naquele país vêm a ser editadas na última década do Séc. XIX. Em 1895, 

é publicada a primeira lei específica sobre higiene e segurança do trabalho no setor 

da construção visando proteger os respectivos operários. 

Com a primeira República Portuguesa, que perdurou de 1910 a 1928, o 

trabalho industrial aumentou em algumas das principais cidades do País e o Estado 

organizou, pela primeira vez, um serviço de higiene, salubridade e segurança dos 

locais de trabalho, por intermédio da criação do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, pela Lei nº 494/1916. Além desse, diversos diplomas foram publicados sobre 

a matéria, a exemplo do Decreto n.º 435, relativo aos estabelecimentos insalubres, 

incômodos, perigosos e tóxicos e do Decreto nº 8.364/1922, que promulga o 

regulamento e as instruções gerais de higiene, salubridade e segurança nos 

estabelecimentos industriais. 
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Em 1925, pelo Decreto n.º 11.267 criou-se o Instituto Social do Trabalho, 

integrado no Ministério do Interior, que passaria a ocupar-se, exclusivamente, das 

questões relativas ao trabalho nacional.  

Durante o Estado Novo, regime político da ditadura militar, por meio do 

Decreto n.º 23.035/1933, é criado o Instituto Nacional do Trabalho e Previdência 

(INTP). A este cabia, para além da inspeção e assistência aos organismos 

corporativos do distrito, cuidar da segurança dos locais de trabalho, do regime dos 

salários, da observância das leis sobre o trabalho de mulheres e menores e do 

horário do trabalho, entre outros.  

Após várias reestruturações, o Decreto n.º 37.245/1948 e seu regulamento 

(Decreto n.º 37.747, de 30 de janeiro de 1950) estabilizam o modelo de inspeção do 

regime corporativo. Neste ano, a Direção-Geral do Trabalho e Corporações assume 

as responsabilidades e tarefas relativas à higiene e segurança do trabalho. 

Em 1958, é publicado o regulamento de segurança no trabalho nas obras de 

construção civil, ainda em vigor. Em 1959 permite-se a existência de comissões de 

higiene e segurança num quadro muito condicionado e controlado. 

Em 1962, veio a ser criado o Gabinete de Higiene e Segurança do Trabalho 

na Junta de Acção Social “destinado à investigação, estudo e difusão de princípios e 

técnicas de prevenção de acidentes e doenças profissionais” (Portaria n.º 19.533/ 

1962). 

Pelo Decreto-lei n.º 44.307/1962, de 27 de abril, é também criada a Caixa 

Nacional de Seguros e Doenças Profissionais e, em 1965, é publicada a Lei n.º 

2.127 que determina, em algumas das suas bases, as obrigações do Estado e das 

entidades patronais em matéria de higiene e segurança. 

Em 1967, por meio dos Decretos nº 47.511 e n.º 47.512 dá-se a criação dos 

serviços médicos do trabalho nas empresas. 

Em 1971, é aprovado o Regulamento Geral de Segurança e Higiene do 

Trabalho nos Estabelecimentos Industriais que vigorou nas décadas seguintes e 

ainda hoje se encontra em vigor. 

Em 1973, é aprovada a primeira lista de doenças profissionais (Decreto nº 

434/73, de 25 de agosto).  

No início da fase ditatorial do Estado Novo, que se instaurou em 1933 e 

perdurou até 1974, foram mapeadas as condições de trabalho e constatado o alto 

índice de adoecimento. 
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Nesse momento, o Estado português reconhece não possuir estrutura para o 

enfrentamento e o combate ao adoecimento no trabalho, não estando apto a 

cooperar com as empresas na melhoria da qualidade do ambiente do trabalho 

(SOUSA, 2005). 

Em 1978, surge a primeira regulamentação específica da Inspeção do 

Trabalho após o desmembramento do regime corporativo, com estrutura baseada 

nos princípios da Convenção 81 da Organização Internacional do Trabalho, 

atribuindo-se à Inspeção de Trabalho um estatuto de independência, fora das 

contingências do poder político ou da força organizada dos parceiros sociais.  

Em 1982, pela Resolução n.º 204, ocorre a criação do Conselho Nacional de 

Higiene e Segurança do Trabalho, órgão tripartite, no qual está representada a 

Administração Pública e os representantes dos Parceiros Sociais. Este Conselho 

tinha como propósito contribuir para a formulação e aplicação da política nacional de 

segurança, saúde dos trabalhadores e ambiente de trabalho e dar parecer sobre o 

plano nacional de segurança, saúde dos trabalhadores e ambiente de trabalho, entre 

outros. 

Além da Convenção nº 81, Portugal aprova a Convenção da OIT nº 155, 

relativa à segurança, à saúde dos trabalhadores e ao ambiente de trabalho. 

Na década de 1990, é publicada diversificada legislação sobre segurança, 

higiene e saúde no trabalho, fruto da transposição de inúmeras diretivas 

comunitárias. A principal norma vem a ser o Código do Trabalho, aprovado pela Lei 

n.º 99/2003, de 27 de Agosto, com capítulo respeitante aos de trabalho e doenças  

profissionais, que entra em vigor apenas depois da edição de leis complementares. 

Em 1997, com a revisão da constituição portuguesa, a matéria ganha status 

constitucional, com previsão na alínea f do nº 1 do artigo 59º da Carta Magna 

Portuguesa (SOUSA, 2005). 

A partir do ano 2000, a legislação portuguesa se alinha com as diretrizes 

protetivas da comunidade europeia, estruturando vasta rede legislativa tuitiva da 

saúde e segurança do trabalho. Entretanto, a moldura da tutela é a proteção à saúde 

física dos trabalhares e a reparação aos danos a esta causados. 

Partindo desse aparato jurídico, a matéria, que ocupa cerca de 50% das 

causas trabalhistas ajuizadas nos tribunais portugueses, é tratada como direito 

fundamental, e segue o propósito de reparar o dano e reinserir os trabalhadores nos 
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postos de trabalho. A orientação judicial se encaminha para a objetivação da 

responsabilidade jurídica (SOUSA, 2005). 

 

1.2.2.7 Direito italiano 

 

A proteção à saúde do trabalhador, conforme relata Scognamiglio (1997, p. 

155), começa a ser engendrada no final do Séc. XIX. As primeiras leis referiam-se à 

prevenção dos infortúnios no ambiente do trabalho. Na sequência dessas normas 

específicas iniciais, estrutura-se o sistema de seguridade social protetiva referente 

aos infortúnios do trabalho. 

A tutela à integridade física e moral dos trabalhadores tem ponto de partida 

constitucional, com a garantia de saúde, integridade física e mental, liberdade e 

dignidade (SCOGNAMIGLIO,1997, p. 338). 

Cabe ao empregador o ônus de manter salutar o ambiente do trabalho. A 

obrigação consiste na adoção de medidas preventivas, para diminuir a frequência 

dos infortúnios.  

A atuação sindical tem papel essencial no enfrentamento dos problemas 

relativos à saúde no trabalho.  

Assim como ocorre em Portugal, houve ampliação da legislação e da tutela a 

respeito da saúde no ambiente de trabalho desde que a Itália ingressou na União 

Europeia.  

Atualmente, a legislação disciplina a organização do ambiente físico, para 

manutenção da salubridade; o recebimento de remuneração pelo tempo em que o 

trabalhador precisar manter-se afastado do local do trabalho, para recuperação da 

sua saúde; além de abarcar um conjunto de leis características para o regramento 

de situações específicas, nas diversas atividades econômicas. 

Quanto à doutrina italiana, é curioso observar que o tema da saúde e 

segurança do trabalho, em regra, não consta dos livros manuais. Além daquele autor 

cuja obra embasou este trecho do estudo, foram pesquisados os manuais de 

Edorado Ghera (1997), Giorgio Ghezzi e Umberto Romagnoli (1999) e Giancarlo 

Perone (1997), que nada trazem sobre o assunto. 
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1.2.2.8 Direito britânico 

 

A sistematização da legislação sobre saúde e segurança no trabalho é 

estabelecida na Inglaterra pelo Health and Safety at Work Act (HSW Act), de 1974, 

também chamado HASAWA. A partir dessa norma central, outras normas 

específicas foram sendo editadas para tratar de forma específica os diversos 

aspectos das atividades econômicas, como a proibição do asbesto, regulamentação 

do mergulho, sinalização e resgate de minas, radiação ionizante e trabalho em 

lugares altos.  

Em relatório produzido pelo parlamento britânico em 20141, explica-se que 

penalidades mais rígidas estão sendo aplicadas aos empregadores que infringem 

gravemente as leis de saúde e segurança no trabalho, conforme observado nas lides 

ajuizadas nos anos imediatamente anteriores ao documento.  

As mudanças provocadas pelo Health and Safety Offences Act (Lei de 

Agressões à Saúde e Segurança, em tradução livre pela autora do texto) têm 

conduzido ao ajuizamento mais frequente de casos nas cortes baixas, a multas mais 

altas aos ofensores chamados convictos e a mais termos de prisão para os 

empregadores reconhecidos como inescrupulosos, por prestarem cuidado 

insuficiente ao bem estar dos respectivos empregados ou do público em geral. 

O governo britânico tem, também, aumentado o poder decisório dos 

Magistrates (magistrados) e Sheriffs (xerifes – chefes de polícia) quanto à aplicação 

de multas mais pesadas e, em casos mais graves, de determinação de prisão. Com 

isso, apenas os casos mais complexos são submetidos às Crown Courts, em geral 

menos eficientes, mais lentas e com maiores gastos que as instâncias judiciais mais 

baixas.  

O propósito daquele “Act” foi aumentar o valor das penalidades máximas para 

que elas também servissem para desencorajar futuras ações prejudiciais à saúde e 

segurança no trabalho.  

Com tais elementos, percebe-se que a proteção à saúde física é enfatizada, e 

a repressão ao descompromisso com a saúde e segurança do trabalho implica a 

imputação de penalidades financeiras e até mesmo a pena de prisão, para os casos 

mais graves.  

                                                           
1
 Consultado em: <https://www.gov.uk/government/news/unscrupulous-employers-facing-tougher-

health-and-safety-penalties>. 
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2 A DOUTRINA CLÁSSICA ENQUANTO LEGITIMADORA DA SUBORDINAÇÃO 

COMO PRESSUPOSTO DO “TRABALHO LIVRE”. A NEUTRALIZAÇÃO DO 

ADOECIMENTO COMO FENÔMENO DECORRENTE DA SUBORDINAÇÃO 

 

2.1 O Panorama da Doutrina Clássica sobre a Subordinação. O poder 

disciplinar e os deveres de empregador e de empregado 

 

Everaldo Gaspar Andrade (2014) apresenta uma concepção analítica distinta 

e original, se comparada àquelas que foram instituídas pela doutrina jurídico-

trabalhista clássica.  

Para ele, não se pode encarar o trabalho livre/subordinado, como um 

fenômeno que atravessa a história. Ele aparece, legitima-se, torna-se hegemônico e 

se universaliza no momento em que a burguesia se torna também hegemônica e 

impõe uma nova alternativa de sociabilidade centrada na subordinação da força do 

trabalho ao capital. 

Reportando-se ao Espírito das Luzes e às Razões do Iluminismo, identifica a 

localização histórica da Modernidade, e nesta contextualiza a maneira como a 

regulamentação normativo-coercitiva e os absolutos universais da ética moderna 

instituíram, por várias razões, inclusive, pelo viés marxiano – hegemonia/ideologia – 

o trabalho contraditoriamente livre e (contraditoriamente) subordinado como lócus 

privilegiado da vida moderna e a priori das teorizações, especialmente, no campo do 

Direito do Trabalho (ANDRADE, 2014). 

Ainda, uma passagem pelo Manifesto do Partido Comunista de 1848 (2012) e 

as descrições contidas no Livro I de O Capital demonstram claramente a pujança e o 

caráter revolucionário da burguesia e a ruptura por ela promovida com a sociedade 

anterior.   

Aquele livro evidencia, também, os mais degradantes níveis de exploração e 

de submissão que passaram a ditar a maneira como a classe social explorada 

passaria a viver, a partir daquele momento histórico; ao mesmo tempo, o livro expõe 

a postura da classe dominante, a burguesia, original na maneira como engendrava 

os mecanismos sobre os quais se assentava o seu poder de dominação e de 

opressão.  
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Na edição inglesa daquele manifesto, de 1888, há uma nota, nos seguintes 

termos:  

Por burguesia entendemos a classe dos capitalistas modernos, 
proprietários dos meios de produção social e empregadores do 
trabalho assalariado. Por proletários, a classe dos operários 
assalariados modernos que, não possuindo meios próprios de 
produção, reduzem-se a vender a força de trabalho para 
poderem viver (MARX e ENGELS, 2012, p. 26). 

 

Segundo o Manifesto, “a grande indústria criou o mercado mundial, preparado 

pela descoberta da América. O mercado Mundial expandiu prodigiosamente o 

comércio, a navegação e as comunicações” (MARX e ENGELS, 2012, p. 26). 

Por meio deste progresso, que se dava sobre a extensão da indústria, e na 

medida em que ela, juntamente com o comércio, a navegação e a ferrovia se 

desenvolviam, multiplicavam-se os capitais da burguesia, que “relegava para o 

segundo plano as classes tributárias da Idade Média” (MARX e ENGELS, 2012, p. 

26).  

Assim, “com a criação da grande indústria e do mercado mundial, a burguesia 

conquistou finalmente a dominação política exclusiva no moderno Estado 

parlamentar” (MARX e ENGELS, 2012, p. 27). Notável a compreensão que estes 

autores tiveram sobre o papel da burguesia nascente que, segundo eles, havia 

desempenhado na História um papel revolucionário decisivo, pois,  

onde quer que tenha chegado ao poder, a burguesia destruiu todas 
as relações feudais, patriarcais, idílicas. Estilhaçou, sem piedade, os 
veriegados laços feudais que subordinavam o homem e seus 
superiores naturais, e não deixou subsistir entre os homens outro 
laço senão o interesse nu e cru, senão o frio “dinheiro vivo”. [...] A 
burguesia despojou de sua aura todas as atividades até então 
consideradas com respeito e temor religioso. Transformou o médico, 
o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência em assalariados por 
ele remunerados. [...] A burguesia não pode existir sem revolucionar 
permanentemente os instrumentos de produção; portanto, as 
relações de produção; e assim, o conjunto das relações sociais. [...] 
Pela exploração do mercado mundial, a burguesia tornou 

cosmopolita a produção e consumo de todos os países (MARX e 
ENGELS, 2012, p. 27-29).  

 
A descrição feita por Gorki (1973, p.7), no seu famoso romance “A Mãe”, traça 

um quadro desolador sobre a situação operária daquela época: 

Diariamente, entre o fumo e o cheiro de óleo do bairro operário, 
situado no arrabalde, a sereia da fábrica apitava e vibrava. Das 
casas escuras saíam às pressas, como baratas assustadas, pessoas 
tristes, de músculos ainda entorpecidos. Ao frio da manhã, 
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caminhavam pelas ruas mal pavimentadas para a alta gaiola de 
pedra que, serena e indiferente, as esperava com seus numerosos 
olhos quadrados e viscosos. [...] À tarde, quando o Sol se escondia e 
os seus raios vermelhos cintilavam nos vidros das casas, as 
entranhas de pedra da fábrica vomitavam as suas escórias humanas, 
e os operários, rostos enegrecidos pelo fumo, e dentes brilhantes de 
esfomeados, espalhavam-se de novo pelas ruas, deixando no ar 
exalações úmidas de óleo das máquinas. Agora, as vozes eram 
animadas e mesmo alegres; o trabalho de forçados estava acabado, 
por hoje. 
 

Everaldo Gaspar Andrade (2014), embora apresente várias possibilidades de 

interpretação do cenário industrial, deixa antever uma forte inclinação para a versão 

analítica de caráter marxista, na medida em que deixa transparecer a presença de 

uma forma específica de existência das ideologias, que aparece no conjunto das 

práticas sociais. Para ele,  

O conceito de ideologia dominante se institui da seguinte maneira: na 
sociedade dividida em classes o poder político encontra-se nas mãos 
da classe dominante. Mas, essa mesma classe dominante, para tornar 
o poder duradouro, necessita fazer com que o poder, pela violência, se 
transforme em poder político consentido. Para conseguir esse objetivo 
ela precisa, ainda, obter dos seus súditos, mediante um consentimento 
livre e consuetudinário, a sua obediência. Obediência que não pode 
ser conseguida, apenas, pela força. É exatamente para isso que o 
sistema contraditório serve. Nesse sentido, ele invoca Gramsci, para 
falar em Aparelhos Ideológicos do Estado, caracterizados por um 
conjunto de instituições ideológicas, religiosas, morais, jurídicas, 
políticas e estéticas, dentre outras (ANDRADE, 2014, p. 80). 

 

 O discurso de exaltação ao trabalho industrial, fabril, operário, é indiscutível. 

Chama a atenção uma transcrição que Everaldo Gaspar Andrade (2014) faz de uma 

obra escrita em 1870, por intermédio da qual Caetano D‟Albuquerque (1870) 

estabelece uma verdadeira evangelização ou glorificação do trabalho. Não de 

qualquer trabalho, mas aquele destinado ao vasto laboratório de vida industrial, com 

simultâneas ameaças àqueles que não se dispuserem a colocar a sua força de 

trabalho à disposição da vida industrial e nos seguintes termos: 

Se a liberdade de trabalhar é um dos direitos absolutos, firmados 
essencialmente na organização da nossa natureza, o trabalho é uma 
obrigação impreterível em nome das necessidades sociaes e 
particulares. Não trabalhar é, pois, uma espécie de suicídio: é por um 
lado a annullação do individuo, e por outro a subtração illicita de uma 
força, de uma intelligencia, de um importante instrumento de 
producção n‟este grande laboratório da vida industrial. O trabalho faz 
o homem; a preguiça, que já é um peccado perante o céu, torna-se 
um crime em relação à humanidade (...)” (D´Albuquerque, 1870:13)  
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A pesquisa e a análise da vasta literatura que se ocupa em estudar e analisar 

um dos elementos nucleares do contrato individual de trabalho e, aliás, do próprio 

Direito do Trabalho, o trabalho contraditoriamente livre/subordinado, leva a entender 

que uma das razões da evangelização dessa modalidade de trabalho é a 

necessidade de neutralização da sua condição paradoxal: trabalho considerado ao 

mesmo tempo livre e subordinado, cuja apropriação não se afasta substancialmente 

das alternativas anteriores, o trabalho escravo e servil.  

Para a teoria clássica, o Direito do Trabalho, ao recepcionar, como seu objeto, 

esta modalidade de trabalho, empreendeu uma verdadeira revolução no âmbito do 

Direito Privado. Conseguiu superar o binômio liberdade/igualdade, pressuposto da 

teoria contratual forjada no Estado Moderno sob a égide da filosofia liberal, 

estabelecendo tratamento jurídico baseado na desigualdade orientada para a 

equidade.  

Desse modo, os fundamentos da doutrina clássica têm seguinte orientação: 

se o Direito do Trabalho disciplina e regula uma relação desigual, assimétrica – 

capital e trabalho, empregador e empregado –, teria que conferir superioridade 

jurídica ao empregado para superar a desigualdade econômica e colocar os sujeitos 

desta relação jurídica especial num patamar de igualdade, de simetria.  

Do ponto de vista teórico, este fenômeno se daria por meio do Princípio da 

Proteção e dos seus caracteres – irrenunciabilidade, inderrogabilidade, 

indisponibilidade e ordem pública.  

Esta dimensão teórica tem implicações decisivas para o estudo ora 

desenvolvido. Na medida em que as partes foram niveladas, encontram-se em grau 

de simetria, resta aos intérpretes verificar, a partir desta igualdade diferenciada, uma 

igualdade distinta, decorrente dos privilégios jurídicos concedidos aos empregados, 

para compensar a sua inferioridade econômica, sem esquecer quais são osp. 

direitos e deveres de cada sujeito; as obrigações estabelecidas no interior dos 

sistemas e subsistemas jurídicos para cada um deles.   

Dentro desta perspectiva, é possível identificar na doutrina dominante, ou 

corrente majoritária, a assimilação da existência, no âmbito das relações individuais, 

de um poder exclusivo do empregador, o Poder Disciplinar, proveniente de um 

elemento essencial à relação de emprego, a subordinação.  

A impregnação desse entendimento é patente, e pode ser dessumida, por 

exemplo, das expressões lançados por Adilson Bassalho Pereira (1991, p. 54): 
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Em suma: é impossível organizar, viabilizar e desenvolver qualquer 
atividade produtiva, sem subordinar hierarquicamente a mão-de-obra 
nela utilizada. E, exatamente por isso, o empregador enxerga o ato 
da contratação de um empregado como operação destinada a obter 
não só a prestação de trabalho, mas também subordinação. Ou seja: 
do ângulo da visão do empregador, como já foi dito e repisado, o 
contrato de emprego tem por objeto o trabalho e a subordinação do 
empregado.  

 

Carlos Henrique Bezerra Leite (2015) rastreia aquelas correntes que se 

ocupam do poder disciplinar, classificando-as do seguinte modo: 

a) A Teoria Contratual considera o poder disciplinar como aquele que 

encontra a sua razão no próprio contrato de trabalho, ou seja: na medida 

em que o contrato decorre da vontade das partes, “o empregado já sabe 

de antemão que sua atividade laboral estará subordinada (juridicamente) 

às ordens legais e legitimidade do empregador, que dirige a prestação 

pessoas de serviços” (LEITE, 2015, p. 237);  

b) A Teoria da Propriedade Privada, que tem como mentor Evaristo de 

Moraes Filho, segundo a qual o poder disciplinar do empregador origina-

se na propriedade privada da empresa e, assim também o contrato de 

trabalho. “Se o empregador é dono da empresa, tem o direito de usá-la e 

dela desfrutar como lhe aprouver” (LEITE, 2015, p. 237). Se o 

empregador aparece como detentor dos instrumentos de produção, 

apresenta-se assim como “complemento do direito de propriedade a 

possibilidade de organizar e dirigir o negócio à sua vontade, pois é ele 

quem assume os riscos do empreendimento” (LEITE, 2015, p. 237); 

c) A Teoria Institucionalista, consoante a qual a empresa constitui-se em uma 

instituição social ou um grupo social organizado. Por isso, os seus 

dirigentes possuem, para o cumprimento de suas finalidades 

institucionais, o direito e o dever “de constranger seus membros a 

adequarem suas condutas a esse fim, valendo-se, para tanto, do poder de 

impor sanções disciplinares aos transgressores” (LEITE, 2015, p. 237);  

d) A Teoria Penalista, por meio da qual o poder disciplinar se justifica pela 

necessidade de as empresas possuírem o poder de assegurar a ordem e 

a coesão entre seus membros. “O fundamento da sanção penal é o 

mesmo da sanção disciplinar aplicada ao empregado infrator, variando 

apenas o campo de atuação de cada uma” (LEITE, 2015, p. 237). 
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e) A teoria do Pluralismo Democrático, em que reforça a ideia segundo a qual 

a sociedade democrática é composta de centros de poder dotados de 

autonomia. “Os indivíduos participam de tais centros de acordo com a 

influência que exercem sobre o processo decisório, isto é, os menos 

influentes sujeitam-se às decisões tomadas pelos mais influentes” (LEITE, 

2015, p. 237-238).  Segundo aquele autor, ela constitui um 

desdobramento da teoria institucional. 

 

Em consulta ao Dicionário Brasileiro de Direito do Trabalho, salta aos olhos a 

composição dos deveres do empregado e do empregador escrita pelo jurista José 

Alberto Couto Maciel (2013, p. 148-149): 

Para o empregado: I) ter comportamento compatível com as normas 
exigidas pelo senso comum do homem médio, agindo com 
probidade; II) Ter continência de conduta e evitar desídia; III) 
Guardar segredos profissionais sobre dados técnico e 
administrativos; IV) Não descumprir as ordens diretivas e pessoas do 
empregador; V) Não praticar ato lesivo à honra e boa fama do 
empregador, ou superior hierárquico; VI) Deixar de praticar ofensas 
físicas, tentadas ou consumadas contra empregador, ou superior 
hierárquico. 
Do empregador: a) Anotar Carteira de Trabalho. Daí, apresenta ele 
os detalhamentos legais a serem cumpridos pelo empregador; b) 
Exigir do empregado apresentação de comprovante de inscrição no 
INSS; c) Preencher devidamente os recibos de pagamento dos 
salários, oportunidade em que aponta também as exigências legais 
sobre o mesmo; d) Preencher devidamente os recibos referentes ao 
pagamento de férias e 13º. Salário; d) fornecer ao empregado via de 
recebimento mensal do INSS. 
 

A síntese mais fidedigna desta concepção foi pronunciada pelo jurista 

uruguaio Daniel Rivas (1996, p. 99), quando o mesmo tenta descrever a “obrigação 

principal do trabalho configurada como obrigação de fazer distinta da prestação de 

trabalho”. Eis como ele caracteriza este fenômeno: 

De Ferrari (333) considerava que o objeto do contrato de trabalho 
consiste em “deixar que, por um preço determinado, outra pessoa 
dirija nossa atividade profissional e a utiliza em seu benefício”. O 
trabalhador assume a obrigação principal de “permanecer às ordens 
do patrão”, para que este possa “dispor de um direito sobre a 
atividade alheia, coordená-la como a sua e colocá-la debaixo de sua 
dependência, [...] sendo secundário que se preste ou não serviço 
combinado (334). O trabalhador cumpre o contrato permanecendo, 
em forma continuada, a ordem do empregador e deixando 
“passivamente” que este dirija sua atividade e “a utilize em seu 
benefício, conforme o permitam as leis, os contratos coletivos, o 
contrato e os usos e costumes. É precisamente essa autolimitação 
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contratual da liberdade individual, deixando que outro dirija a 
atividade alheia, o que define o contrato de trabalho; o essencial 
deste contrato é pois a criação de um estado de subordinação que, 
em tal sentido constitui, de moda ativo, um “poder jurídico” sobre a 
pessoa do trabalhador, o contrato dar a “uma das partes a 
possibilidade de dirigir a atividade alheia e impõe a outra a obrigação 
de aceitar as ordens (RIVAS, 1996, p. 99, tradução livre da autora).  
 

Por mais que a doutrina clássica tente contornar este perfil, por entendê-lo 

ultrapassado, não consegue superar a subordinação como elemento fundante do 

contrato de trabalho e, por consequência, não consegue identificá-la como 

responsável pelo adoecimento dos trabalhadores. 

Reconhecer a subordinação como causa do adoecimento significa desmontar 

as estruturas sobre o quais se erigiu a própria concepção de Direito do Trabalho. 

Arion Saião Romita (1979, p. 82), numa obra clássica, afirma que a 

subordinação “não significa sujeição ou submissão à pessoa. Este conceito 

corresponde à etapa histórica já ultrapassada e faz lembrar lutas políticas que 

remontam à condição do trabalho como objeto de locatio, portanto, equiparando a 

coisa (res)”. Mas, no fundo, admite que a subordinação consiste na integração da 

atividade do trabalhador à organização da empresa. Mas, tal integração se 

estabelece na medida em que o trabalhador aceita “a determinação, pelo 

empregador, das modalidades de prestação de trabalho” (ROMITA, 1979, p. 82). 

 

2.2 As evidências analíticas que indicam a desvinculação do adoecimento no 

trabalho à subordinação e ao Poder Disciplinar 

 

Amauri Mascaro (2006) considera o vínculo entre empregado e empregador 

“como contrato „pessoal-organizacional‟”, sobretudo, para demonstrar a sua 

singularidade em relação ao Direito Civil. Para o autor, há uma tríplice concepção, 

em face da peculiaridade advinda da inseparabilidade do trabalho da pessoa que o 

presta e o envolvimento “desta com sua execução, diferentemente dos contratos de 

direito civil que têm na patrimonialidade o seu objeto” (MASCARO, 2006, p. 581).  

Todavia, não consegue ele fugir das diretrizes tradicionais, quando afirma: 

O envolvimento significa a inserção do trabalhador na organização 
empregadora na qual, sob o poder de direção e disciplinar do 
empregador, põe-se como subordinado, situação essa que por si já 
justifica a proteção aos seus direitos não só materiais, mas, também, 
de personalidade, estes mais expostos quando alguém entra numa 
organização alheia para cumprir ordens de serviço e de disciplina que 



57 

 

dela emanam, com o que o vínculo transcende a esfera de mera 
relação de troca entre salário e trabalho (MASCARO, 2006, p. 581). 

 

Esta subordinação jurídica, para Arnaldo Sussekind (2002, p. 212-213), 

não transforma o trabalhador em servo, numa relação senhorial em 
que se sujeite à ilimitada vontade do empregado (status subjetiones). 
Na feliz síntese do emérito PÉREZ BOTIJA, essa “dependência 
significa que uma pessoa está submetida à vontade de outra, porém, 
não através de uma submissão psicológica, de uma vinculação 
social, de uma obediência pessoal cega, ou justo capricho subjetivo 
do que manda, senão por meio de uma submissão funcional, em 
virtude da qual se unificam ou coordenam atividades diversas.  
 

Reconhecendo o contexto de um Direito do Trabalho em crise, o arranjo 

hermenêutico mais atual sobre o tema aponta para aquilo que muitos juslaboralistas 

têm designado por parassubordinação; ou ainda, para as dimensões estrutural, 

integrativa e reticular da subordinação.  

Centrado nas ideias lançadas por Carlos de Amorim Robortella e as 

referências que faz a autores – aqui também pesquisados –, como Ghezzi e 

Rogmanoli, admite Carlos Henrique Bezerra Leite (2015, p. 154-155), que   

O direito do trabalho deve evoluir para uma forma de graduação de 
tutela, conforme os níveis diversos de subordinação e dependência, 
que legitimam um tratamento diferenciado, como se vê exposto na 
obra de Guigni, Ghezzi, Rodriguez-Pinero e Rogmanili. Reconhecem 
esses autores – prossegue Robortella, do ponto de vista sociológico, a 
importante modificação na realidade do mercado de trabalho, que 
afasta a divisão entre o trabalho subordinado regular – 
tendencialmente fixo – e trabalho subordinado precário, com o 
crescente peso das formas flexíveis de trabalho. 

 

 Considera ainda que existem agora três espécies de subordinação: a) a 

subordinação estrutural, construção doutrinária que identifica a inserção do 

trabalhador “na dinâmica e organização da atividade econômica do tomador de seus 

serviços, ou seja, na sua estrutura organizacional, independentemente de receber 

ordens diretas, como uma forma de caracterização da relação de emprego” (LEITE, 

2015, p. 157); b) subordinação integrativa, que se estabelece na medida em que, 

embora o fenômeno da terceirização se estabeleça em atividade-meio da tomadora 

“verifica-se no caso concreto que a atividade laborativa do trabalhador integra-se 

aos objetivos essenciais do empreendimento” (LEITE, 2015, p. 157); c) Finalmente, 

e com base nas observações de Luciano Martinez, anuncia que vem “uma „nova 

forma de organização produtiva, em cuja raiz se encontra a empresa-rede (daí, por 
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outro lado, a adjetivação „reticular‟, que se irradia por meio de um processo de 

expansão e fragmentação‟” (LEITE, 2015, p.157)2.  

 Embora se conheçam estas novas formas de encarar a subordinação, não 

pode ela ser vista fora do contexto do poder disciplinar que, segundo Martinez; 

É a terceira variável do poder diretivo que permite ao empregador, de 
modo pessoal e intransferível, dentro dos limites da lei, apenar o 
empregado transgressor de suas ordens, de seus comandos (ou das 
ordens e comandos emitidos por terceiros legitimados pelo 
empregador). Não se pode esquecer que o poder disciplinar, como 
ultima ratio do poder diretivo, é igualmente institucionalizado. A 
sanção aplicada ao empregado é resultante da infração a conduta 
relacionada ao contrato de emprego (MARTINEZ, 2011, p.180). 

 

Logo: subordinação e poder disciplinar se articulam para legitimar as 

possibilidades de apenar o empregado, impondo sanções aos transgressores de 

ordens.   

Não por acaso, Vólia Bomfim (2014) admite que a subordinação surge do 

poder de comando do empregador, do qual também decorre o dever de obediência. 

Poder e dever que seguem juntos. “Mesmo que tênue (altos empregados) ou em 

potencial (profissionistas), podendo aquele dirigir, fiscalizar a prestação de serviços, 

bem como punir o trabalhador” (BOMFIM, 2014, p. 246).   

A subordinação, para ela, “nada mais é do que o dever de obediência ou o 

estado de dependência na conduta profissional, a sujeição às regras, orientações e 

normas estabelecidas pelo empregador, desde que legais e não abusivas” 

(BOMFIM, 2014, p. 246).  

Prosseguindo na análise do tema, a autora estabelece a distinção entre 

subordinação direta e indireta; objetiva e subjetiva, para chegar às variáveis mais 

contemporâneas, como parassubordinação e, finalmente, subordinação estrutural e 

integrativa. A propósito desta última, afirma que 

Toda vez que o empregado executar serviços essenciais à atividade-
fim da empresa, isto é, que se inserem na sua atividade econômica, 
ele terá uma subordinação estrutural ou integrativa, já que integra o 
processo produtivo e a dinâmica estrutural de funcionamento da 
empresa ou do tomador de serviços. Esse argumento tem sido 
utilizado para afastar o óbice imposto pela parte final da Súmula n. 
331, III, do TST e, consequentemente, impedir as terceirizações ilícitas 

                                                           
2
 Com poucas variações, é o que se pode verificar também nas seguintes obras: GARCIA, Gustavo 

Felipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2012, ver pp. 146-147; 
CASSAR, Vólia. Bomfim. Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO,  2014, 
ver pp. 246-253; MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011, ver 
pp. 119-122. 
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ou irregulares, deixando o liame empregatício se formar com o 
tomador de serviços (BOMFIM, 2014, p. 252). 
 

Quanto à parassubordinação mencionada aqui várias vezes, a pesquisa 

encontrou, entre as obras pesquisadas, o verbete escrito por José Augusto 

Rodrigues Pinto (2013) no já mencionado Dicionário Brasileiro de Direito do 

Trabalho. 

Analisadas as versões desses diversos autores contemporâneos sobre o 

tema, constata-se que a complexidade das relações de trabalho atuais tem 

sofisticado o conceito e a experiência do poder de comando. Conforme se verá mais 

adiante, a doutrina jurídico-trabalhista clássica não tem uma resposta satisfatória 

para esclarecer este fenômeno porque trabalha de forma isolada, com visão do alto 

e de fora do problema.  

Mais abrangente é a versão trazida por Isabele de Moraes D‟Angelo (2014), já 

que foi capaz de identificar as articulações entre as propostas originárias da teoria 

jurídico-trabalhista clássica – parassubordinação e flexissegurança –, com aquelas 

trazidas da teoria organização conservadora – empregabilidade e 

empreendedorismo.  

Mas, por enquanto, fica-se com os prognósticos de José Augusto Rodrigues 

Pinto (2013, p. 313), segundo os quais a parassubordinação é  

ultimo ratio, um dos modos de reagir do Direito do Trabalho à 
sensação, que não faltou a muitos, de ter resvalado no abismo da 
extinção quando, bem ao contrário disso, passou a expandir a força 
vocacional de sua missão protetora da dignidade do ser humano no 
trabalho sua condição indispensável de sobrevivência. 
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3 SUBORDINAÇÃO E ADOECIMENTO. A VISÃO DA TEORIA JURÍDICO-

TRABALHISTA CRÍTICA 

 

No final da década de 1970, Tarso Fernando Genro (1979) procurou articular 

uma “disciplina do trabalho, direção e controle” (1979, p. 57). Para ele, se a força de 

trabalho, ao se transformar em trabalho, cria valores em geral sempre superiores 

aos previamente contratados para o pagamento da força de trabalho, “fazer com que 

a força de trabalho se transforme numa quantidade maior e num melhor trabalho é a 

finalidade essencial da disciplina do trabalho e do poder de política inerente à 

subordinação jurídica” (GENRO, 1979, p. 64). 

Na visão do jurista, a relação da subordinação com o sofrimento, que se 

traduz na repressão pela venda da sua força de trabalho para a sobrevivência, é 

patente. Segundo ele,  

É preciso ir um pouco mais a fundo para determinar a importância da 
disciplina do trabalho que, longe de ser fundada em regras “morais” 
ou de sociabilidade entre os seres humanos, é exigida por relações 
puramente econômicas. O curso de produção do trabalho, na 
verdade, é o curso de produção do operário vivo, que se soma como 
se apontou, a outros custos de produção, tais como matérias-primas, 
leis sociais, energia, despesas burocráticas, etc. O salário visa 
manter o operário vivo e possibilitar que ele se reproduza e se 
perpetue como calasse (GENRO, 1979, p. 65). 

 

A Escola Mineira vem enfrentando o tema subordinação, poder disciplinar, 

deveres do empregado e do empregador desde a edição da magnífica obra escrita 

em meados da década de 1970 por Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena.  

A partir da década de 1990, esta mesma escola apresenta mais três obras 

importantes que, analisadas em conjunto, apontam para uma visão crítica sobre este 

mesmo tema (SILVA, 1991; DELGADO, 1996; VIANA, 1996).  

Embora não parta para uma crítica radical sobre a subordinação, Godinho 

Delgado (2005) deixa transparecer, ao elaborar a sua teoria centrada numa relação 

jurídica contratual complexa, que as relações de trabalho são relações de poder; que 

se enquadram no contexto de uma “concepção de poder intraempresarial como 

direito-função, sobretudo, na tentativa de incorporar as alterações que vêm 

experimentando o fenômeno do poder empregatício nas últimas décadas”. 

Assim, 

A concepção relacional do poder empregatício concebe a natureza 
desse fenômeno como uma relação jurídica contratual complexa, 
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com plasticidade e variabilidade objetiva e subjetiva, inclusive no 
tocante à assimetria percebida entre seus sujeititos componentes, 
considerados estes em sua dimensão individual e sua dimensão 
coletiva. Mediante essa relação jurídica de poder se preveem, se 
alcançam e se sancionam condutas no plano do estabelecimento e 
da empresa. A concepção rígida e unilateral de poder como “direito” 
substitui-se, assim, pela concepção de poder como “relação jurídica 
contratual complexa”, qualificada pela plasticidade de sua 
configuração e pela intensidade variável do peso de seus sujeitos 
componentes (2005, p. 201-202).  

  
  Já no prefácio do livro lançado por Márcio Túlio Viana, afirma Antônio Álvares 

da Silva que, 

A partir da revolução e da responsabilidade civil, apresentados como 
direito político de resistência, o autor desce para os temas 
propriamente trabalhistas, colocando-os em função da dialética 
permanente entre o jus variandi, inerente à atividade do empregador 
e o jus resistentiae, inseparável da atividade do empregado. É certo 
que, do equilíbrio desses dois parâmetros é que deve nascer a 
atividade harmoniosa e concertada da relação de trabalho. A 
preponderância ou a falta de qualquer deles deturpa, funcional e 
eticamente, a atividade do empregado e do empregador na relação 
jurídica que os une (SILVA, 1996, p. 9). 

 

Márcio Túlio Viana, depois de analisar teoria e práxis, de proceder à 

“anatomia da resistência”; de colocar em relevo os deveres e obrigações do 

empregador e os aspectos gerais do poder diretivo, faz a sua crítica às falhas3, tanto 

das normas quanto de sua aplicação, quando voltadas para a segurança e a higiene 

do trabalho. As discussões geradas por tal crítica, como ficou evidenciado no 

primeiro capítulo, não seguem um padrão teórico tão consistente como os que se 

verificaram neste estudo. 

 O aludido autor aponta três falhas graves: 

                                                           
3
 Neste contexto, assinala que “na verdade, talvez se possa dizer que cada teoria explica o poder 

diretivo sob um aspecto diferente. A contratualista revela de onde vem o poder. É o contrato que 

instrumentaliza a alienação do trabalho. A da propriedade indica quem exerce o poder. É o 

empregador, na qualidade de detentor dos meios de produção. Por fim, a da instituição mostra uma 

das razões do poder. É uma necessidade de todo grupo organizado. Mais precisamente, e grosso 

modo, diz-se que o poder diretivo pode derivar: a) do contrato; b) do direito de propriedade; c) do fato 

da instituição. Do contrato, no que toca à prestação de trabalho, em si, exemplificando, quando o 

diretor manda a secretária datilografar um relatório em espaço dois. Do direito de propriedade, no que 

se refere à estrutura da empresa ou do estabelecimento. Seria o caso de uma ordem declarando que 

é proibido almoçar no pátio. Do fato da instituição, no que tange à disciplina do grupo. Assim, por 

exemplo, uma decisão da comissão de fábrica advertindo o trabalhador faltoso. Note-se anda que o 

poder diretivo pode ter origem difusa ou até mesmo mais de uma origem. É o que acontece, por 

exemplo, com as escalas de horários, que tanto podem se referir à organização da empresa, como à 

direção do trabalho” (VIANA, 1996, p. 131-132) ( grifos no original).   
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1. O desrespeito à constituição pelo próprio Poder Público, 
traduzido não só pela falta de regulamentação de certas normas, 
como pela regulamentação defeituosa de outras. No primeiro caso, 
temos o exemplo da proteção contra a automação. No segundo, o 
abismo que separa o salário mínimo constitucional do 
infraconstitucional o que toma esse último [...] inconstitucional.  
2. A reduzida eficácia das normas de tutela, provocada 
especialmente: a) pelos altos índices de desocupação; b) pelo 
modelo autocrático de nossas empresas; c) pela instabilidade no 
emprego; e d) pelos baixos salários praticados, fatores que fragilizam 
o ius resistentiae e tornam quase anedótico o acesso à Justiça, no 
caso do empregado enquanto tal.   Some-se a isso o instituto da 
prescrição, que incentiva a violação de direitos. 
3.   A possibilidade de ingerência patronal na vida privada do 
trabalhador, não só em face de alguns dispositivos legais retrógados 
(como o da embriaguez habitual como justa causa), mas também 
diante da leitura que se costuma fazer de alguns vazios normativos 
(como no caso do chamado direito de revista) (VIANA, 1996, p.90).  

 

O referido autor conclui apresentando o que passou a chamar de três 

remédios: o remédio da participação; o remédio da estabilidade; os remédios do juiz. 

No tocante ao primeiro, aproxima-se da tese defendida por Antônio Álvares da Silva 

(1991), ao defender a cogestão como contraponto à empresa autocrática e, em 

termos de jus resistentiae, a cogestão desempenha triplo papel: 

1. Primeiro, fortalece aquele direito de resistir, na medida em que 
reduz o temor da represália.  De fato, sabendo o empregado que tem 
o órgão de participação a defendê-lo, se sentirá mais forte para 
resistir às ilegalidades patronais. A conclusão é intuitiva. 
2. Segundo, viabiliza de outra forma o exercício da resistência, já 
que, como antes visto, também o órgão cogestor pode resistir, na 
defesa do empregado ou do grupo. 
3. Terceiro, por fim, a cogestão reduz a necessidade de 
resistência e, paradoxalmente, talvez seja essa a sua função mais 
importante. Também aqui, a explicação é simples. Se o direito de 
resistir, como vimos, deriva do transbordamento do poder diretivo, é 
evidente que, construindo-se uma barragem, não mais se terá de 
usá-lo, salvo eventualmente, em dias de tempestade. Essa barragem 
é exatamente o órgão cogestor, que não só impede, objetivamente, 
os excessos do empregador, como também, subjetivamente, 
aproxima-o do empregado, forjando uma mentalidade nova, de 
menos retaliações e mais respeito (SILVA, 1991, p. 394).  

 

Como visto, a corrente tradicional não enxerga a existência do Direito do 

Trabalho sem a subordinação. A versão mais radical desta perspectiva foi aquela 

defendida por Adilson Basssalho Pereira (1991) segundo a qual, “é impossível 

organizar, viabilizar e desenvolver qualquer atividade produtiva sem subordinar 
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hierarquicamente a mão de obra nela utilizada” (PEREIRA, 1991, p. 54).  Segundo 

ele,  

está enganado quem supuser que as conclusões do final do 
parágrafo anterior só possuem validade para o século em curso, a 
partir de cujos primeiros anos começou a desenvolver-se, conforme 
ficou visto, a ciência da administração. [...] Ou seja: no dia-a-dia das 
empresas, a subordinação dos empregados ocorre sempre, seja qual 
for o regime econômico em que elas estejam inseridas, porque se 
verifica com referência àqueles que se dirigem, ainda que não sejam 
os detentores dos respectivos meios de produção (PEREIRA, 1991, 
p. 54-58, grifos no original).  

  

Partindo de uma construção analítica completamente distinta, a professora 

Adalcy Coutinho (1999) diz exatamente o contrário. Começa sua incursão teórica 

fazendo as seguintes indagações, e para deixar registrada a lacônica resposta 

sempre encontrada nos manuais de Direito do Trabalho que seguem esta mesma 

doutrina clássica:  

Mas, por que obedece o trabalhador? Em nome de quem se submete 
ao poder e aceita ser “castigado” por seu empregador? A única 
resposta encontrada nos manuais trabalhista: porque é assim que 
tem de ser; porque assim sempre foi e será (COUTINHO, 1999, p. 
14).  

 

 O Direito do Trabalho estaria, pois, centrado nesta visão binária/ambígua. Ou 

como prefere aquela autora, numa relação de sujeição/subordinação, poder/domínio, 

fruto, de uma relação “apresentada como naturalmente desigual pela dominação e 

subordinação, na qual sempre há um poder para o empregador e um espaço de 

submissão ao empregado” (COUTNHO, 1999, p. 14).  

Segundo aquela autora, cujo pensamento baseia-se em Foucault, 

O poder não é um instrumento que alguns detêm e outros carecem, 
ou como quer Poulantzas, não é uma qualidade imanente a 
determinada classe, uma grandeza quantificável, mas a capacidade 
de determinada classe social de conquistar os seus interesses. 
Certamente toma sentido a partir dos lugares na relação jurídica em 
que os ocupantes conquistam seus interesses específicos. Por tal 
motivo o poder está delimitado pelo lugar ou espaço de submissão 
do Outro na relação, em especial da divisão social do trabalho. O 
campo do poder é um espaço relacional e, assim, de um lugar de 
conflito e de resistência que se busca mascarar sob o argumento de 
uma colaboração, estando determinado em face de sua posição e de 
estratégica (COUTINHO, 1999, p. 14). 
 

 Ao revolver criticamente a teoria do consenso, como pressuposto 

historicamente difundido para validade do contrato, afirma que, quando este mesmo 

consenso se manifesta em favor da subordinação, como característica do trabalho 
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realizado, forja-se lastro suficiente para que sejam reconhecidos os poderes do 

empregador, de modo que ele “possa dirigir, controlar, fiscalizar, punir qualquer 

conduta indicada como necessárias. O consenso é expresso para abrir mão da 

vontade como constituidora do conteúdo do contrato moldável durante a execução” 

(COUTINHO, 1999, p. 190). 

 Aquela professora deixa transparecer que não pretende, com isso, abolir o 

contrato de trabalho, negando-o juridicamente; todavia não é possível categorizar-se 

o contrato como mero instrumento a serviço da economia. Se a empresa há de ser 

considerada uma comunidade de pessoas,  

É mister resgatá-las enquanto se relacionam na sua dignidade, de 
não se verem apenados pelo descumprimento de uma obrigação 
contratual, que está voltada exclusivamente aos interesses da 
organização econômica. Como se o trabalho – visto como trabalho, 
uma categoria abstrata e impessoal – estivesse a serviço dos 
interesses do capital.  
Não há respeito ao trabalhador que conviva com um sistema de 
aplicação de castigos, quer se aceite o contratualismo ou 
institucionalismo. Inexiste a igualdade entre capital e trabalho, tão 
exaltada por institucionalistas como Mesquita, a partir dos estudos 
das Encíclicas Rerum Novarum e Laborens Exercens, bem como 
Mater et Magistra, que compactue com o estudo de sujeição de um 
poder disciplinar punitivo (COUTINHO, 1999, p. 190) 

 

Entende ela ser possível a superação de dogmas, na medida em que seja 

possível demonstrar a incompatibilidade de aceitação do poder disciplinar sem que 

se reconheça a situação jurídica de domínio do empregador.  

Neste contexto, o poder punitivo só estaria superado na medida em que se 

reconhecer que “não se pode aceitar o poder sancionador de aplicação de punições, 

voltado que está somente em função da proteção da atividade empresarial e em 

razão do direito de propriedade” (COUTINHO, 1999, 202). O fato de o empregado 

aceitar que a força de trabalho seja dirigida não significa a aceitação de que a sua 

pessoa também o seja.  

O trabalhador aceita, sim, a direção, mas não a punição. Em resumo: 

Há um trabalho subordinado, porquanto não há participação na 
direção, ainda que se fale numa concepção moderna de empresa, na 
qual os trabalhadores passam a integrar a [...] direção empresarial e, 
por consequência, o seu poder disciplinar. Há, ainda, um cidadão, 
um sujeito de direitos, que coloca sua “mercadoria” à venda no 
mercado de trabalho, recebendo uma remuneração. Esse cidadão 
não pode ser vilipendiado, deve ter o resguardo da tutela jurídica 
enquanto pessoa. Fere a dignidade do trabalhador a punição; fere o 
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direito inalienável ao trabalho a supressão do seu salário pela 
suspensão (COUTINHO, 1999, p. 211). 

 

Evidencia-se também o vínculo da subordinação com as diversas espécies de 

adoecimento na medida em que ele foi projetado como mecanismo de dominação 

pessoal do trabalho.  

A dominação, para aquela autora, institui-se por meio de ameaça da punição; 

das penas impostas, o que, por si, viola a possibilidade de o trabalhador ter sua 

subjetividade e dignidade preservadas. 

Segundo Aldacy Coutinho, torna-se imprescindível que esse direito deixe de 

ser apenas o do trabalho, simples elemento de produção “e, assim, alienante, um 

fetichismo, e se constitua como direito ao trabalho, anterior à própria cadeia 

produtiva e instrumento de outros direitos, um trabalho vivo” (COUTINHO, 1999, p. 

233). 

Outra interessante abordagem foi escrita por Reginaldo Melhado (2003), que 

começa por questionar a superficialidade dos estudos dogmáticos centrados em 

pilhas de livros que se repetem e se resumem a dizer que a discussão sobre o 

fundamento do poder disciplinar é “artificial, pois o único problema prático a respeito 

do assunto é o de saber qual é a extensão do poder do empregador e quais as 

garantias oferecidas aos assalariados contra os abusos possíveis deste poder” 

(MELHADO, 2003, p. 28). 

Nessa trilha, primeiro o autor empreende uma pesquisa que perpassa o 

surgimento das teorias contratualistas, centradas nas doutrinas jurídico-políticas da 

Ilustração, para chegar, com o esgotamento do modelo liberal clássico, ao 

institucionalismo, que põe em relevo os fundamentos dos poderes diretivos do 

empregador ou da disciplina do trabalho, “já não mais contrato, mas agora na 

própria substancialidade interna da empresa organizada enquanto uma comunidade 

em que se fundem interesses particulares, sociais e estatais” (MELHADO, 2003, p. 

59).  

Segue a sua cartografia para alcançar a teoria jurídica contemporânea. 

Analisa, primeiro, o significado do poder e sujeição, na abordagem de alguns 

autores contemporâneos – os que pregam a negação do confronto, a 

fundamentação heteronômica, o contrato de trabalho como contrato de organização, 

as teorias de inspiração marxistas, os estádios da disciplina, como Gaudemar. Mas 
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também os que adotam a teoria do direito-função; a teoria do contrato-realidade, ou  

a teoria das zonas do contrato de trabalho, como Mário de La Cueva. 

Em seguida, trata da dominação e da submissão no território da legitimidade 

em Marx Weber, da Revolução Industrial e as relações de trabalho, da Revolução 

Industrial e a disciplina do trabalho.  

Fala especificamente da concepção de poder como dinâmica complexa, na 

medida em que a natureza das mercadorias intercambiadas não pode ser encarada 

de modo isolado. Por isso, a subordinação teria uma origem primária, fontes 

originárias ou endógenas, e causas secundárias ou heteronômas.  

Por outro lado, deixa transparecer que o fundamento contratual da sujeição 

do operário como traço característico do modo de produção capitalista encontra-se 

“perfeitamente demonstrado na comparação deste sistema com as relações de 

trabalho no interior das corporações da Idade Média, também presentes 

secundariamente na Grécia e Roma antigas” (MELHADO, 2003, p. 204). Logo não é 

um fenômeno trans-histórico. Antes, já havia dito que, 

não obstante, a base mais elementar da reconceituação crítica a que 
esta pesquisa aspira, reside – segundo propomos, no conceito de 
força de trabalho como elemento de intercâmbio jurídico de 
mercadorias e na ideia de processo de subsunção do trabalho e das 
forças produtivas no capital “dentro deste marco geral do trabalho” 
(abstratamente considerado) “é tão-só momento e produto de um 
complexo processo de produção e de reprodução da realidade social, 
multifatorial quanto a suas determinantes, cuja autêntica significação 
só se pode perceber desde a concreta e problemática historicidade do 
capitalismo (MELHADO, 2003, p. 151).  
 

Assim, para ele, embora se trate de uma relação jurídica contratual, o 

fenômeno poder, autoridade e sujeição deve ser compreendido a partir da 

apreensão do conteúdo de um tipo de negócio jurídico que envolve a compra e a 

venda da força de trabalho.  

Logo, na sua gênese, arquetípica, na medida em que se trata de uma compra 

e venda na qual o trabalhador aliena sua capacidade de trabalho como mercadoria; 

por sua vez caracterizada como elemento subjetivo específico: “a intencionalidade 

da conduta do capitalista, que adquire a mercadoria da força de trabalho para 

destiná-la à ampliação do capital” (MELHADO, 2003, p. 215). 

Prosseguindo, afirma ainda que a contrapartida da alienação da força de 

trabalho é o salário produzido pelo próprio trabalhador já que produz também toda 

riqueza. 
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O capitalista, então, apropria-se “do resultado da energia despendida pelo 

operário, sua força de trabalho, e devolve este produto apenas em parte a seu 

criador, agora sob a forma de salário” (MELHADO, 2003, p. 215).  

Já que é própria desta relação uma permanente dependência, é preciso 

considerar que diz respeito a uma dependência diferente, porque implica “uma 

relação de dominação social” (MELHADO, 2003, p. 215); uma subordinação de 

classe que se autorregenera “com e no próprio funcionamento do sistema produtivo” 

(MELHADO, 2003, p. 215). Logo, pressupõe uma predisposição racional e subjetiva 

ao acatamento em que a relação de autoridade e sujeição tem um significado de 

legitimidade, que se institui dentro de um sistema disciplinar, por intermédio do qual 

se preordena a subordinação, para que ela seja reconhecida por uma coletividade 

de trabalhadores. 

Não é possível explicar tal relação de poder como mera consequência de 

requisitos técnicos que ativam o processo de trabalho coletivo. O poder não pode 

ser concebido como mera vulgaridade técnica voltada para a ativação do processo 

produtivo.  

Daí também não ser aceitável que as normas disciplinares sejam entendidas 

como simples coordenação técnica, pois elas cumprem papel marcadamente 

sofisticado, de “dominação política e social do capital sobre o trabalho” (MELHADO, 

2003, p. 216). 

Seguindo sua análise sobre o poder capitalista, destaca o autor a moderna 

divisão do trabalho, que funciona como mecanismo de coesão e coerção, aliado ao 

fato de que o capitalista detém o conhecimento técnico para pôr em marcha o 

sistema de produção. Assim, 

os poderes diretivos do empregador, exercitados como poder 
privado, resultam de um lado do desequilíbrio primário ou endógeno 
cujos elementos são (a) a alienação mercantil da força de trabalho 
em si mesma considerada, (b) a subsunção material do trabalhador 
no processo de produção capitalista, (c) a questão do domínio do 
conhecimento técnico, (d) um sistema de interação implicativa e (e) a 
discricionariedade sobre certas condições contratuais (MELHADO, 
2003, p. 216-217). 

 
Entretanto, é preciso considerar ainda que este poder vai ser alimentado por 

outro, de modo que se deve considerar o influxo de fatores que ele considera como 

secundários ou exógenos.  
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Seus efeitos sobre os trabalhadores, quando considerados em termos 

coletivos, servem para agravar a situação de desigualdade política diante do capital 

e no interior do próprio mercado de trabalho, posto que é o desequilíbrio de poder 

estrutural responsável por produzir um cenário de conflito social e político 

permanente e insolúvel no âmbito do capitalismo.  “Os elementos desse 

desequilíbrio secundário ou heterônomico são: (a) a superpolução proletária relativa, 

(b) as variáveis de oportunidade no plano temporal, (c) a intangibilidade do mínimo 

existencial, (d) a mobilidade do capital e imobilidade do trabalho” (MELHADO, 2003, 

p. 217). 

Entende que os elementos de uma e de outra esfera de desequilíbrio de 

poder devem ser pensados dialeticamente como força em movimento, porquanto 

atuam umas sobre as outras e, dessa maneira, sofrem, isoladas ou em seu conjunto, 

resistências opostas pelos trabalhadores.  

Propôs-se, em resumo, a construir um conceito original de subordinação, 

pois, 

Refutando o instituicionalismo, sustentamos neste estudo que a 
relação entre capital e trabalho configura um contrato e, como tal, 
deriva de um concerto de vontades. Mas a identidade com o 
contratualismo clássico para neste ponto, pois este contrato, 
segundo entendemos, é visto como um negócio jurídico de compra e 
venda através do qual a capacidade de trabalho passa por um 
processo de intercambio sui generis, já que seu proprietário, ao 
aliená-la, não recebe em troca outra coisa senão o trabalho mesmo 
convertido em dinheiro. A partir dessa ideia central, como se viu, foi 
erigida uma teoria acerca do poder do capital sobre o trabalho e de 
seus fundamentos. Se fosse possível – e não é, obviamente – reduzir 
todo este trabalho à síntese de uma frase, diria que a relação de 
poder entre capital e trabalho, tal como configurada, é o fenômeno 
datado, próprio do modo de produção capitalista, e que será com ele 
um dia superado (MELHADO, 2003, p. 217). 

 

 Por meio do entrelaçamento de tais análises, este capítulo procurou 

demonstrar que o adoecimento no trabalho não pode deixar de estar associado à 

subordinação da força do trabalho ao capital.   

Mas, é preciso deixar transparecer finalmente que, embora a norma 

trabalhista sofra os influxos de uma produção legislativa conservadora e a serviço da 

produção capitalista, seguindo a trilha construída por Jorge Luis Souto Maior, faria 

muito bem aos tribunais trabalhistas se eles trouxessem para o acesso à justiça e a 

efetividade do processo a aplicação dos princípios do Direito do Trabalho. 
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Segundo o professor da Universidade de São Paulo (SOUTO MAIOR, 2011, 

p. 648): 

Desse modo, e por consequência lógica inserida no Direito Social, o 
pressuposto teórico fundamental do Direito do Trabalho é o de que 
sirva como instrumento de melhoria da condição social e econômica 
do trabalhador. Toda a racionalidade ligada ao Direito do Trabalho, 
cientificamente considerada, deve partir desse pressuposto e a ele 
servir, não para estabelecer verdades incontestáveis e eternas, mas 
para propor problemas a serem superados. Dito de forma mais clara, 
o método de análise do Direito do Trabalho é o do jurista posicionado 
no lugar do trabalhador, para que o primeiro possa ver a realidade 
com os olhos do segundo. Ao jurista, então, será possível 
compreender as aflições do trabalhador frente às formas de opressão 
impostas pelo poder econômico.  
Como explicitado por Márcio Túlio Viana, “não creio em solução para 
o Direito do Trabalho que não avance para frente, em direção ao 
trabalhador. 

 

 Embora esta tese só pretenda utilizar-se dos estudos desenvolvidos por 

Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, Isabele de Moraes D‟Angelo e Wilson Ramos 

Filho, no próximo capítulo, deixa transparecer que estes autores também atribuem 

ao trabalho livre/subordinado a raiz do adoecimento e, por consequência, aos rituais 

do sofrimento e a morte lenta no trabalho.   
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SEGUNDA PARTE 

A SAÚDE DO TRABALHADOR VISTA SOB O OLHAR DA TEORIA 

ORGANIZACIONAL CRÍTICA 
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4 OS AVANÇOS DA ORGANIZAÇÃO CIENTÍFICA: DO TRABALHO EM 

MIGALHAS À LOUCURA DO TRABALHO 

 

 Neste capítulo, o estudo se debruçará sobre o impacto do trabalho altamente 

especializado na saúde física e psicossocial das pessoas. Por meio das leituras de 

Friedman (1972) e Dejours (1992). Sobretudo, será traçado o panorama analítico 

dos efeitos da administração científica na vida dos trabalhadores, para a ampliação 

da compreensão do sofrimento pelo trabalho subordinado. 

 

4.1 Os rumos do enfrentamento ao adoecimento pelo trabalho 

 

 Como visto, a luta pela saúde e segurança no ambiente do trabalho é intensa, 

sofrida e sem tréguas. Dada a sua constância e complexidade, faz-se interessante 

analisá-la em etapas, que, segundo Dejours (1972), podem dividir- se em três. 

Na primeira etapa, que se estendeu pelo Séc. XIX, a luta era, essencialmente, 

por sobrevivência. 

A classe operária, na primeira fase de consolidação do capitalismo, destinava 

a sua luta a combater a exploração que levava à morte. O baixo valor dos salários, 

associado à falta de higiene, à subalimentação, à promiscuidade e à exaustão física 

impunham alta taxa de mortalidade na classe operária e florescimento do 

banditismo, da violência e da prostituição. 

O senso de organização coletiva era ainda incipiente, e a organização 

sindical, precária, dando ainda seus primeiros passos. 

O enfrentamento de tal quadro social estimulou o surgimento das chamadas 

“Ciências Morais e Políticas” (DEJOURS, 1992, p. 15-16), estudos pautados pelo 

intuito de propor formas de organização da classe operária, com pretensão de 

neutralidade, em relação ao patronato, ao lado do movimento higienista, o qual 

introduz a linguagem do isolamento, da erradicação da coletividade doente, e do 

alienismo, marcando a entrada da figura do médico, com destaque no arsenal de 

controle social. 

 A atuação do Estado é, marcadamente, ao lado da burguesia, na defesa da 

propriedade privada. As lutas operárias nesse período histórico têm dois objetivos: 

“o direito à vida (ou à sobrevivência) e a construção do instrumento necessário à sua 

conquista: a liberdade de organização” (DEJOURS, 1992, p. 17). 
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 Para alcançar tal objetivo, a pauta da classe trabalhadora era a redução da 

jornada de trabalho, que atingiam 12 a 16 horas por dia. 

Na segunda etapa, limitada pela Primeira Guerra Mundial e pelos eventos de 

maio de 1968 na França, e tão bem analisada por Friedman (1972), espalham-se as 

consequências dos abusos na apropriação do trabalho na saúde dos trabalhadores. 

É a época de salto qualitativo na produção industrial e da produção voltada 

para as necessidades da guerra, o movimento operário se solidifica e reforça sua 

força política. O surgimento das primeiras leis regulando direitos trabalhistas, como a 

limitação da jornada, as manutenção da salubridade do ambiente de trabalho, entre 

outras, publicadas sempre depois de intensos conflitos e de decorrido longo lapso, 

possibilita a ampliação das lutas operárias: as forças se concentram em uma frente 

– a da proteção à saúde no trabalho –, já que razoavelmente estava garantida a 

sobrevivência. Busca-se salvar o corpo, prevenir doenças profissionais: a proteção 

do corpo é a preocupação dominante. 

O corpo aparece como principal ponto de impacto dos prejuízos do trabalho. 

Brota o entendimento de que o esgotamento físico não se restringe aos 

trabalhadores braçais, mas a todo conjunto de operários da produção em massa 

(DEJOURS, 1992, p. 19). 

Por influência do taylorismo, a mente é totalmente dissociada do corpo; a 

atividade mental dos operários é neutralizada em importância e significado.  

O movimento operário se desenvolve em nível nacional e a guerra favorece 

as iniciativas em favor da proteção da mão-de-obra gravemente desfalcada pelos 

combates. Leis de proteção à higidez física do ambiente de trabalho vão sendo 

gradativamente publicadas, e assim, pouco a pouco, elabora-se uma doutrina não 

sistematizada da medicina do trabalho. 

Na terceira etapa, que se localiza na sequência de 1968 até o presente, o 

sofrimento causado pelo trabalho é conhecido, embora não integralmente; a classe 

operária é heterogênea, movendo-se as lutas por esse ambiente complexo. 

 

4.2 A perda do sentido do trabalho industrial altamente especializado 

 

No período que se estendeu da Primeira Guerra Mundial ao início da década 

de 1960, evolui o método fordista/taylorista, com a intensa especialização das 

atividades. Com as novas estratégias produtivas, as tarefas são tão fracionadas de 
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tal modo, que chegam a impossibilitar a compreensão da linha produtiva pelos 

trabalhadores que nela operam.  

 A consequência direta e palpável é a degradação dos processos de 

aprendizagem. A maioria dos trabalhadores contratados passa a desempenhar 

funções mecânicas e repetitivas, muitas vezes como auxiliares de máquinas 

semiautomáticas, mantendo-se à margem do entendimento do processo produtivo. 

Por exemplo, os trabalhadores são mantidos na ignorância quanto às propriedades e 

especificidades dos materiais utilizados: esse conhecimento é detido somente por 

uma minoria de trabalhadores, superiormente qualificados, que, em geral, atuam 

supervisionando os menos qualificados. E mesmo estes não detêm o conhecimento 

integral do processo produtivo. 

 Para implementar tal modelo produtivo, o recrutamento dos obreiros leva em 

consideração padrões de perfis psicológicos, definidos pela capacidade cognitiva 

apreendida pela empresa contratante no momento da contratação e, eventualmente, 

modificada no curso da relação de emprego. Como exemplo, Friedman (1972, p. 35-

36) cita os conceitos de pessoas “despertas” e “estereotipadas”. A estas seriam 

atribuídas as funções mais simples, elementares, mecânicas; àquelas, seriam 

destinadas as tarefas mais complexas e diversificadas. Interessante o 

posicionamento dos psicólogos entrevistados por aquele autor, os quais pontuaram 

a necessidade de os dois grupos manterem certo afastamento, como forma de 

prevenção a atitudes de insurgência contra os métodos produtivos.  

 Esses padrões de análise cognitiva dos trabalhadores repetem-se, com sutis 

variações nas designações e na respectiva subdivisão por todas as empresas. A 

ideia é a mesma: avaliar a aptidão cognitiva, especificamente no que diz respeito ao 

trabalho a ser desempenhado, e alocar as pessoas em postos compatíveis com o 

nível intelectual aferido pelos entrevistadores.  

 Em decorrência dessa categorização das pessoas, foram detectadas algumas 

reações dos trabalhadores em relação ao trabalho apresentado. A primeira, 

recorrente entre aqueles que desempenham funções menos qualificadas, de 

desestímulo e rejeição a mudanças. A outra reação é de não adaptação ao 

fracionamento produtivo, sendo que a esses trabalhadores passam a ser atribuídas 

tarefas um pouco mais complexas e diversificadas.  

 Outra resposta frequente é a rejeição ao trabalho desempenhado na empresa 

como um todo, com o desinteresse da maioria em galgar funções mais 
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especializadas em complexas. Saliente-se que, para tal vir a ser possível, é 

necessário que o trabalhador empreenda esforços para se qualificar por sua própria 

conta, fora do horário de trabalho. A maioria não se sente motivada a empreender 

tais esforços. 

 Feitas tais constatações, Friedman (1972, p. 42) aponta algumas 

possibilidades de diminuição da desmotivação. Sugere, entre outras medidas, que a 

alternância das atividades, mais do que a ampliação delas, permite aos empregados 

trabalhar sob menos pressão e com menos tédio. As variações nos métodos de 

trabalho, de modo a assegurar certo grau de liberdade aos operadores, também 

mitigam a sobrecarga e o desânimo, mesmo que cada atividade, individualmente 

considerada, não se revista de maior significação e relevância. 

Também melhorariam as condições de trabalho a concessão, pelas 

empresas, de uma margem de variação dos locais de trabalho e dos materiais 

usados.  Por fim, a possibilidade de o empregado variar a cadência do seu trabalho, 

com certa liberdade, diminuiria o enorme grau de insatisfação, tédio, coerção e 

ressentimento que a mecanicidade da maior parte dos postos de emprego causa 

nos trabalhadores.  

 Depois de analisar o método taylorista em diversas minúcias, e de mencionar 

o pensamento crítico a ele, Friedman conclui que a divisão do trabalho, “quando é 

levada além de um certo ponto, longe de garantir aos organizadores as vantagens 

que esperam dela, acarreta sérios inconvenientes para a produção” (FRIEDMAN, 

1972, p. 71). Diz ele, ainda:  

não é razoável negar que a decomposição dos movimentos, tal como 
Taylor a definiu, a separação radical do trabalho intelectual e do 
trabalho manual, peça essencial do seu sistema, a definição 
minuciosa das fichas de instrução, de fato conduziram, nas oficinas, 
sob a coberta de simplificação e de economia de gestos, a um 
despojamento das tarefas de conhecimentos profissionais, de 
qualificação, de iniciativa (FRIEDMAN, 1972, p. 75, Grifo do autor.) 

  

Gradativamente, verificada a ocorrência de prejuízos econômicos para as 

empresas, a fragmentação da rotina produtiva vai sendo substituída por uma 

ampliação do conjunto de atividades desempenhadas pelos empregados. Os 

progressos da automação influíram nesse processo. 

As falhas nos materiais produzidos e no maquinário são cada vez mais raras. 

Nessa nova escala produtiva, o trabalho humano mecânico escasseia, sendo os 
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trabalhadores incumbidos do desempenho de atividades mais diversificadas, 

relativas ao controle da produção, separação dos produtos e fiscalização da 

adequação do maquinário. Acende-se a possibilidade de requalificação do trabalho 

subordinado, menos mecanizado, mais reflexivo. Mas para muito poucos.  

 

4.3 A visão de Durkheim sobre a divisão do trabalho 

 

 Para Friedman, o sociólogo francês Émile Durkheim (apud FRIEDMAN, 

1972), contemporâneo de Taylor, na sua obra La division du travail social, avalia a 

divisão do trabalho de forma antagônica à concepção taylorista.  

 Para Durkheim, a divisão do trabalho é um fato inerente à própria evolução da 

vida, cujas origens remontam a um passado remoto, possivelmente contemporâneo 

do aparecimento da vida no mundo. Esse tipo de divisão do trabalho é 

essencialmente baseado na solidariedade. Por meio dele, o trabalhador não se 

fecha no desempenho das próprias atividades, mas se mantém em contato com os 

seus colaboradores, a eles fornecendo e deles recebendo constantes contribuições. 

 Assim, todas as formas de trabalho que não se lastreiem na solidariedade 

podem ser avaliadas como patológicas. Ou seja, quando as atividades não forem 

intrinsecamente colaborativas, são nocivas.  

 A divisão do trabalho de forma mecanizada, individualizada, com a 

distribuição das funções sem que uma concorra para a realização da outra, tem 

nocividade inerente. O sociólogo batiza tal forma de divisão de atividades de 

“anômica”, inepta à produção de solidariedade social. Tal anomia decorre da 

descoordenação das funções realizadas.  

  Diz Durkheim que, ao reduzir o homem ao papel de máquina, a 

especialização industrial acarreta efeitos degradantes na classe trabalhadora, 

quebrando a noção de continuidade do trabalho – que passa a ser intensamente 

descontinuado – e de propósito da realização deste. 

Em outras palavras, intensidade e a continuidade da produção, características 

da sociedade de consumo, acarretam a degradação da atividade funcional dos 

operários. 

 Pondera Friedman (1972, p. 121-122) que, a permitir que as tarefas divididas 

recuperem um sentido, seria necessária a concretização de substancial melhora nas 

condições socioeconômicas da classe trabalhadora. A diminuição da fragmentação 
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delas, somente, não seria suficiente para incutir no trabalhador a sensação de 

pertencimento a um grupo e de reconhecimento social do seu trabalho. 

 A solidariedade decorrente da interdependência das funções mecânicas 

fragmentadas não pode ser considerada como forma de cooperação. Esse modelo 

de relacionamento se constitui somente no encadeamento produtivo ordenado para 

a obtenção exclusiva dos objetivos econômicos do capital. 

Não se desenvolve, aqui, senso de solidariedade, mas somente a relação 

mecânica entre uma atividade mecânica e outra. Todavia, outras formas de 

solidariedade se desenvolvem no ambiente de trabalho. 

Ainda assim, a solidariedade cotidiana expressa no desempenho das tarefas 

e mesmo a solidariedade na luta por melhores condições de vida e trabalho, que 

vem a desenhar a organização sindical, não podem ser consideradas modos de 

cooperação construtiva. Uma vez que se fundamentam e se organizam seguindo o 

padrão de colaboração imposto pela organização produtiva teorizada por Taylor, são 

igualmente mecânicas.  

 A cooperação produtiva somente cresce em uma sociedade na qual as 

pessoas tenham iguais oportunidades de educação e na qual o trabalho seja menos 

subordinado e mais autônomo.  

Como categorização dos trabalhadores segundo a forma de especialização 

com que realizam seu trabalho, o autor sugere designar por “especializados” 

aqueles que trabalham em atividades parceladas, preparadas pelo treinamento, 

majoritariamente mecânicas, sem ter formação geral prévia a respeito do trabalho 

desenvolvido. 

Os “especialistas” são os profissionais para os quais a redução da variedade 

das tarefas exercidas decorre do aperfeiçoamento cultural profissional, antecedido 

do conhecimento geral a respeito do trabalho. Apenas essa última categoria vem 

acompanhada de um engajamento da personalidade no trabalho. 

Há diversas formas de suavização dos efeitos da especialização como 

fragmentação, mas o mais premente é que as atividades dos trabalhadores venham 

a ser revalorizadas não apenas dentro da empresa, mas no contexto social mais 

abrangente. 

Outras formas seriam a “dupla formação” dos trabalhadores em atividades 

distintas entre si, conferindo-lhe versatilidade, ou o “politecnismo”, que consistiria na 

estruturação de uma formação cultural e técnica diversificada.  
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Citando Marx  em “O Capital”, Friedman (1972, p. 141-143) relata a defesa 

daquele autor de uma educação que conjugasse a formação teórica do trabalho às 

atividades físicas, tendo-se por premissa geral as aptidões mais diversificadas das 

pessoas para os diferentes trabalhos disponíveis. 

Segundo Friedman, Marx também critica, naquele livro, a separação do 

trabalho intelectual do manual. A principal forma de enfrentamento da fragmentação 

do trabalho seria, portanto, a educação abrangente, múltipla, politécnica. 

 Quanto à conexão entre trabalho e lazer, a organização da sociedade em 

torno do trabalho, sobretudo do trabalho fragmentado “em migalhas”, produz o efeito 

de configurar também as formas de lazer da maioria da população.  

 Interessante é a verificação de que as pessoas sujeitas a uma rotina de 

trabalho mecânico e irrefletido têm a tendência a preferir o lazer ligado ao 

entretenimento simples, sem compromisso cultural. 

Buscam elas apenas escapar da realidade pouco gratificante à qual se 

encontram sujeitas – o embrutecimento proveniente do trabalho “em migalhas” 

compõe o gosto pelos lazeres igualmente embrutecidos. Como exemplos, o gosto 

pelo espetáculo das lutas corporais, pelas corridas de carro, pelos filmes de horror e 

crime. 

 Em paralelo, os hobbies escolhidos pela maioria dos trabalhadores consistem 

em atividades eminentemente manuais, também sem envolvimento intelectual.  

 Essa compleição de organização social não pode ser considerada salutar e 

engrandecedora. Diz Friedman (1972, p. 170): 

Pode-se dizer, portanto, que estes lazeres oferecem, numa certa 
etapa e em certos patterns (padrões) da civilização técnica, um 
inevitável expediente de ocasião, porém não uma via sadia para o 
equilíbrio e florescimento da personalidade. Tais formas de evasão, 
conquanto melhor sucedidas, também encerram, aos olhos dos 
psiquiatras, um caráter patológico. 
 
 

4.4 Os efeitos da automação 

 

 Delimitados os sérios problemas causados pela fragmentação do trabalho, a 

automação aparece como contexto no qual parte dessas dificuldades pode ser 

superada. Isso porque a sofisticação tecnológica das máquinas afastaria as pessoas 

das funções meramente braçais, agora desempenhadas com precisão, celeridade e 
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segurança pelas máquinas, possibilitando seu reposicionamento em funções 

demandantes de reflexão e criatividade.  

 A automação conduziria a uma ampliação das tarefas (job enlargement). 

Entretanto, como antes mencionado, essa ampliação se efetivou somente para uma 

minoria de trabalhadores.  

Assim, pode-se entender por ilusória a relação direta entre aquela e a maior 

capacitação dos trabalhadores, em geral. Para a maioria dos empregados, a 

sofisticação tecnológica das máquinas subtraiu aptidões e postos de trabalho. Tais 

equipamentos criaram novos postos de emprego, mais qualificados, mas bem 

menos numerosos. Ademais, mesmo para os trabalhadores reposicionados em 

funções mais complexas não se sentem estimulados a dar o melhor de si para o 

labor do qual muito pouco proveito auferirão. 

 Por tais razões, conclui Friedman (1972, p. 181): 

Não é a visão dos desenvolvimentos da „automação‟, que constitui, 
em si, uma utopia: eles serão, com efeito, de importância 
revolucionária para o futuro do homem na civilização industrial. O 
que é utópico é imaginar que a realização deste belo programa 
dependa exclusivamente de condições técnicas e desconhecer a 
importância do contexto social e humano em que deve inserir-se. Só 
este esquematismo permite crer que a ampliação das tarefas e a 
„automação suprimirão, num futuro muito próximo, todas as formas 
do „trabalho em migalhas‟ 
 
 

  A especialização não pôs fim ao homem polivalente, nos trabalhos 

intelectuais e manuais, mas, certamente, a atividade polivalente atravessa hoje uma 

crise advinda do tecnicismo e dos progressos do maquinismo. 

Esses fatores estimularam reagrupamentos de atividades segundo uma 

complexa ordenação: o ajuntamento de operações parceladas com o auxílio de 

aparelhos sofisticados, os reagrupamentos espontâneos, suscitados pela evolução 

da técnica nas atividades de supervisão e manutenção; a ampliação das tarefas.  

 Mas esse panorama não pode ser indicado como solução universal aos 

problemas da especialização. O mais provável é que durante muitas gerações ainda 

subsistam massas consideráveis de trabalhadores adstritos a tarefas nas quais não 

possam manifestar suas opiniões, seus gostos, sua individualidade.  

 Mesmo as transformações radicais, como a coletivização dos meios de 

produção e a integração do operário como membro opinante da empresa são 

insuficientes para fornir o trabalho subordinado de substância e interesse suficientes 
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a permitir, a quem o executa, torná-lo centro de sua existência e razão de 

realização. 

Esse espaço, desde há muito, hoje, e no porvir, é, de fato, ocupado pelas 

atividades escolhidas pelas pessoas para serem realizadas fora do tempo disponível 

para o trabalho, em seu tempo livre. É nesse tempo que se humaniza a civilização 

técnica.  

 Entretanto, a extraordinária importância do trabalho na vida das pessoas pode 

ser constatada empiricamente mediante a observação dos efeitos sobre os 

indivíduos privados dele.   

 O desemprego, quando forma involuntária de privação do trabalho, 

inicialmente, causa nas pessoas estado de choque, no qual a personalidade 

permanece quase íntegra. Na sequência, os relatos obtidos por Friedman referem-

se a sensações de acuidade diminuída, embotamento da percepção do passar do 

tempo, complexo de inferioridade. A extensão do problema atinge os laços 

familiares, degradando-os. 

 Diz aquele autor (1972, p. 194) que a privação do trabalho impondo a 

exclusão social do empregado, “engendra, ao término de certo tempo, „uma espécie 

de intoxicação‟, que exige completa readaptação. A privação prolongada é 

verdadeira ameaça para a saúde mental do indivíduo”.  

Quanto à aposentadoria, os estudos não são tão conclusivos no sentido de 

apontar os efeitos sobre a personalidade, uma vez que são múltiplas as 

contingências que se conjugam na transformação da vida das pessoas nessa etapa. 

Ainda assim, é possível constatar que a solução de continuidade entre dois ritmos 

de vida diferentes, a tomada de consciência de certa “inutilidade social” (no contexto 

da sociedade técnica) são funestas para a saúde mental e psicossocial das pessoas.  

Não há dúvidas sobre o impacto do trabalho na saúde das pessoas, como 

estudado, múltiplas são as experiências comprovando o papel determinante para o 

equilíbrio psicológico da personalidade. 

A cada dia se evidencia com mais clareza que o número de doenças mentais 

não pode ser explicado senão como consequência das características da sociedade 

industrial e do meio técnico por ela instaurado. 

Esse meio técnico se caracteriza pelas múltiplas solicitações a que sujeitam 

os indivíduos, todas urgentes e imperiosas. Em tais circunstâncias, o progresso 

material finda por trazer consigo o crescente adoecimento psicossocial. 
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Assim, o trabalho assume importância capital para o equilíbrio, o reequilíbrio e 

o desequilíbrio da personalidade humana. As formas nocivas do trabalho, no meio 

técnico, contribuem para abalar gravemente o psiquismo de milhões de pessoas. 

Porém, paradoxalmente, o auxílio do trabalho regenerador é de fundamental 

importância para a recomposição da personalidade.  

Mas a nocividade do trabalho subordinado, nas mais diversas formas de 

subordinação, prevalece. 

Em regra, o labor é despersonalizado, ou seja, desatrelado das 

características de subjetividade de cada trabalhador; e não há perspectivas de uma 

reconexão entre aquele e a personalidade dos que o desempenham. Nas funções 

mais qualificadas, mas ainda sob a força da subordinação, os trabalhadores 

identificam a possibilidade de imprimir algumas nuances de personalidade nas 

tarefas realizadas, mas são tão sutis as diferenças que vêm a se tornar irrelevantes. 

Daí o desestímulo.  

Para a maioria dos trabalhadores, com base nos testemunhos relatados por 

Friedman (1972), a realização de tarefas muito parceladas e repetidas é 

desagradável, sem interesse e significação. A falta de pertencimento iguala 

empregados e desempregados. Aqueles se posicionando em melhor local na escala 

social apenas pelo fato de receberem, em geral, parca remuneração.  

Frise-se que esta percepção não se restringe àqueles que se ocupam das 

funções mecânicas e não criativas. Estende-se aos trabalhadores criativos sujeitos 

às regras da fragmentação e da subordinação. 

 

4.5 O adoecimento pelo trabalho sob a ótica da psicopatologia 

 

No segundo período, o corpo é o centro das preocupações dos sindicatos e 

dos especialistas. Pode-se dizer que tal premissa é válida, mas limitada. A revisão 

proposta por Dejours (1992, p. 21) é no sentido de inversão dessa problemática: os 

problemas físicos florescem em um corpo já submetido,  

domesticado e adestrado como a um cavalo de tração. Docilidade 
que [...] depende de uma estratégia inicialmente concernente ao 
aparelho mental, para dele anular as resistências que ele opõe, 
espontaneamente, à exploração. 
 

No terceiro período, posterior a maio de 1968, o desenvolvimento desigual 

das forças produtivas, das técnicas, das ciências e das condições de trabalho 
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produzem um ambiente social bastante diversificado, no qual outro aspecto da 

saúde no trabalho entra em pauta: a saúde mental.  

Para o Dejours (1992, p. 23),  

Do lado dos trabalhadores, o discurso operário não é mais prolixo 
sobre este assunto. Denunciado de maneira exageradamente 
estereotipada, o sofrimento psíquico permanece praticamente não 
analisado. Este silêncio é testemunha da dificuldade do movimento 
operário em levar, efetivamente, a discussão sobre um terreno que é 
particularmente complexo. E, entretanto, de uns anos pra cá, sente-
se por todas as partes uma nova força: a luta operária pela saúde 
mental está hoje iniciada, mesmo se sua elaboração continua 
balbuciante. 
 

O desenvolvimento da tecnologia expõe os trabalhadores a novas cargas 

intelectuais e psicossensoriais de trabalho: são novas condições de trabalho e 

sofrimentos insuspeitos.  

As diversas contestações da sociedade, as quais expressam preocupações 

aparecidas nas desilusões do momento posterior à Segunda Guerra Mundial, 

dirigem-se à sociedade de consumo. Perde-se a confiança na capacidade da 

sociedade industrial em prover a felicidade e o bem-estar.  

No centro dos protestos de maio de 1968, aparece a palavra alienação e a 

insatisfação com a sociedade de consumo. Maio de 1968 torna-se referência 

fundamental para designar os conflitos sociais, com o patronato se vendo obrigado a 

levar em conta as reivindicações qualitativas da classe operária (DEJOURS, 1992, 

p. 24). 

Assim, pode-se dizer que a primeira luta, pela sobrevivência, condenava a 

duração excessiva do trabalho, a segunda luta, pela saúde do corpo, denunciava as 

condições precárias de trabalho e a terceira luta identifica na organização do 

trabalho, ou seja, as formas de divisão do trabalho, o sistema hierárquico, os 

conteúdos das tarefas, as atribuições e distribuições de responsabilidade, as 

modalidades de comando e relações de poder, a fonte do adoecimento físico e 

psicossocial.  

Em tal contexto, a psicopatologia do trabalho objetiva explicar o campo não 

comportamental, ocupado “pelos atos impostos: movimento, gestos, ritmos, 

cadências e comportamentos produtivos” (DEJOURS, 1992, p. 25). 

Para esse ramo do conhecimento, segundo aquele autor (DEJOURS, 1992, p. 

26),  
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A física gestual e comportamental do „operário-massa‟ está para sua 
personalidade assim como o aparelho administrativo do ocupante 
está para as estruturas do país invadido. As relações de um e de 
outro são primeiramente de dominação, e depois de ocultação. 
Dominação da vida mental do operário pela organização do trabalho. 
Ocultação e coarctação de seus desejos no esconderijo secreto de 
uma clandestinidade imposta (grifos no original). 

 

Situado o campo de ação da psicopatologia, é preciso tratar das “estratégias 

de defesa”. Quanto a estas, primeiro é preciso compreender o subproletariado como 

sendo a camada da sociedade que vive na pobreza, em núcleos familiares 

numerosos, à margem das políticas públicas relativas à saúde e à educação. 

Na precariedade da saúde nesse meio social, a defesa se configura por meio 

do esconderijo da doença. A doença é associada à vergonha decorrente da 

incapacidade de trabalhar. 

A vergonha aparece como verdadeira ideologia, elaborada coletivamente, 

como defesa contra a ansiedade de estar doente, incapacitado (DEJOURS,1972, p. 

33). 

A doença é o avesso do trabalho, ao ponto de a falta de trabalho ser com ela 

confundida. No subproletariado, a vergonha busca acobertar a angústia de estar 

impodutivo, não de estar enfermo.  

Essa estratégia de defesa, como visto, busca mascarar uma ansiedade grave, 

reveste-se de características específicas, a depender do estrato social no qual se 

deflagra, e se destina a lutar contra perigo e riscos reais, e não de conflitos 

intrapsíquicos.  

A ideologia defensiva tem sempre caráter vital, fundamental, necessário 

(DEJOURS, 1972, p. 36), pois substitui as defesas individuais, insuficientes em face 

da realidade do mundo do trabalho subordinado.  

Mas também existem os mecanismos de defesa individuais. Para os estudar, 

o autor tece críticas a algumas das premissas do taylorismo, como, por exemplo, a 

censura ao ócio, “vadiagem”. Aquele, entendido como os momentos de menor 

produção, é tratado por Taylor como elemento a ser radicalmente combatido. 

Para Dejours (1972, p. 37), essas oscilações no ritmo de produção são os 

meios pelos quais as pessoas regulam o ritmo de trabalho, com a finalidade, ainda 

que não inteiramente consciente, de se manterem ativas a longo prazo.  
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A Organização Científica do Trabalho (OCT) busca eliminar tais oscilações 

subjetivas, impondo mecanização por meio da vigilância de cada gesto, de cada 

movimento do trabalhador. Do ponto de vista psicopatológico, a OCT se tipifica por 

uma tríplice divisão (DEJOURS, 1972, p. 39):  

Divisão do modo operatório, divisão do organismo entre órgãos de 
execução e órgãos de concepção intelectual, enfim, divisão dos 
homens, compartimentados pela nova hierarquia consideravelmente 
inchada. [...] Além do mais, cada operário é isolado dos outros. Às 
vezes, é até pior, pois o sistema pode colocá-lo em oposição aos 
outros.  
[...] 
O trabalho taylorizado engendra, definitivamente, mais divisões entre 
os indivíduos do que pontos de união. Mesmo se eles partilham 
coletivamente da vivência no local de trabalho, do barulho, da 
cadência e da disciplina, o fato é que [...] os operários são 
confrontados um por um, individualmente e na solidão, às violências 
da produtividade.  
 
 

Para enfrentar tais circunstâncias, a psicopatologia do trabalho busca analisar 

as individualidades, na contramão da tendência uniformizante da OCT. A 

individualização conduz a uma diferenciação do sofrimento de cada trabalhador, e, 

em razão do fracionamento da coletividade operária, o sofrimento causado pela 

organização do trabalho exige respostas defensivas personalizadas; para o autor, 

não há mais lugar para as defesas coletivas. Estas são apenas residuais, isoladas 

em ocorrências específicas.  

Analisando os efeitos do trabalho sobre a personalidade das pessoas, 

Dejours (1972) conclui que a subtração da subjetividade abrange não somente os 

aspectos da personalidade ligados ao trabalho, mas compreende também a vida 

doméstica e social das pessoas, ou seja, todo o tempo fora do trabalho. 

Muitas pessoas submetidas à OCT mantêm, fora do trabalho, durante os dias 

de folga, um ritmo de atividades em que o repouso é cronometrado, numa espécie 

de vigilância permanente, como continuidade do condicionamento mental ao 

comportamento produtivo. 

Nessa atitude, transparece o círculo vicioso da alienação pelo sistema de 

Taylor, no qual o retalhamento do tempo pelas medidas de produtividade forma uma 

verdadeira síndrome psicopatológica. O operário é refém do sofrimento causado 

pela perda do sentido do trabalho. 
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É preciso entender, ainda, o significado e a representação desse sofrimento. 

Em primeiro plano, para tal compreensão, deve-se ter em mente a 

despersonalização do trabalhador, a vergonha de ser reduzido a um componente de 

engrenagem, como uma máquina, a redução da capacidade imaginativa, a tristeza 

de ver a perda de significado do seu gestual cotidiano. 

A frustração ordinária, enfim, forma uma imagem narcísica pálida, frágil e 

permeada pela sensação de indignidade (DEJOURS, 1972, p. 49). Como explicado 

por Friedman, em geral, os operários sequer alcançam a finalidade da sua 

participação no processo produtivo: vivenciam, assim, o completo alheamento do 

trabalho em relação à vida do trabalhador. 

Diz Dejours (1972, p. 49) que: 

raros são aqueles que ainda crêem no mito do progresso social, ou 
na participação a uma obra útil. Correlativamente, aumentam as 
queixas sobre a desqualificação. [...] Cujo sentido não se esgota nos 
índices e nos salários. Trata-se mais da imagem em si que repercute 
do trabalho, tanto mais honroso se a tarefa é complexa, tanto mais 
admirada pelos outros se ela exige um know-how, responsabilidade, 
riscos. A vivência depressiva condensa de alguma maneira os 
sentimentos de indignidade, de inutilidade e de desqualificação, 
ampliando-os (grifos no original). 
 

Durante o trabalho, vários elementos se unem para a formação da imagem 

narcísica: a elevação da qualificação, que, uma vez bloqueada, causa sofrimento; a 

correspondência do nível de exigência às habilidades do trabalhador, a significação 

da tarefa acabada. A natureza e o encadeamento desses elementos dependem, ao 

mesmo tempo, da subjetividade do trabalhador e do ambiente a ele circundante.  

O dia-a-dia do trabalho – a forma como ele se realiza e é compreendido pela 

coletividade –, o salário e as expectativas e símbolos a este inerentes perpassam o 

trabalhador e compõem elementos centrais na vida psicossocial do trabalhador.  

Analisando-se o conteúdo significativo do trabalho, segundo o autor, uma 

dicotomia emerge com clareza: satisfação pessoal versus organização do trabalho. 

Quanto mais rígida a organização, mais dividido o trabalho e menos significativa 

cada etapa ou atividade dele integrante; por conseguinte, maior a frustração.  

No que diz respeito às intervenções ergonômicas, é necessário separar os 

efeitos imediatos daqueles a longo prazo. De forma imediata, são comuns os relatos 

de melhorias nas condições de trabalho: são vantagens inegáveis, e concretizam, de 

fato, efeitos positivos – “positividade da prática ergonômica” (DEJOURS, 1972, p. 

55). Melhoria, a qual, todavia, frequentemente se desfaz em poucas semanas. Essa 
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positividade somente se prolonga no tempo, acaso venha acompanhada de 

transformação também positiva no ambiente sociopsíquico, algo de ocorrência bem 

mais rara. 

 Defende Dejours (1972) que a relação saúde/trabalho centra-se na vivência 

do trabalhador no ambiente de trabalho, a qual se sustenta, simultaneamente, na 

presença de satisfações concretas, concernentes à proteção da vida, ao bem-estar 

físico, à higidez do corpo; e satisfações simbólicas, relativa aos desejos e 

expectativas a respeito do trabalho.  

            A escassez de satisfação com o trabalho decorre, além de fatores subjetivos, 

das expressões coletivas de ansiedade: a sensação de degradação do 

funcionamento mental e do equilíbrio psicoafetivo, a exemplo da nociva 

competitividade instaurada pelo sistema de metas; a ansiedade decorrente da 

degradação do organismo, proveniente da sensação de risco de acidentes súbitos 

iminentes ou da consciência do adoecimento gradativo, ambos devidos às más 

condições de trabalho; e a ansiedade oriunda daquilo que o autor nomeia “disciplina 

da fome” (DEJOURS, 1972, p.78) – a ansiedade provocada pela consciência da falta 

de higidez do trabalho somada à necessidade de sujeição a ele, sob a ameaça do 

desemprego e o medo da fome, em última análise. Quanto a esse medo, o escritor 

reforça não fazer parte da relação do trabalho de forma direta, mas pairar sobre ela 

como premissa da respectiva existência. 

 Entende que o sofrimento físico e mental do trabalhador são úteis ao sistema 

produtivo: “o sofrimento mental aparece como intermediário necessário à submissão 

do corpo” (DEJOURS, 1972, p. 96). Mas a matéria explorada pela organização do 

trabalho não é o estado subjetivo de sofrimento, mas sim as estratégias psíquicas de 

defesa contra esse sofrimento, energia vigorosa de alto valor para a produtividade.  

 O medo é utilizado como verdadeira alavanca de impulso ao trabalho: os 

riscos inerentes à execução das atividades laborais mantêm os profissionais em 

alerta, “o medo partilhado cria uma verdadeira rede de solidariedade, a eficiência” 

(DEJOURS, 1972, p. 112). Nesse sentido, o risco cria a iniciativa, favorece a 

multiplicidade de tarefas e permite a economia de uma capacitação verdadeira. 

 Para a organização do trabalho, o medo surte os efeitos de mecanismo de 

controle social. Quer se trate de salários, de qualificação profissional ou de 

condições de trabalho, as greves são raras, e, ocorrendo, jamais põem em risco a 

segurança no trabalho, elevada ao status de  mito indiscutível. 
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Há um uso abusivo do culto à segurança, por parte do empregador, que 

manipula a ignorância do seu corpo funcional. Em tal contexto, as lutas coletivas têm 

papel fundamental para o enfrentamento do estigma e a diminuição da ansiedade. 

Enfim, quando o sofrimento é útil à produtividade, pode ser estimulado pelas 

chefias. Idem no que diz respeito à ansiedade, cujo valor funcional impulsiona a 

respectiva utilização como técnica organizacional de comando.  

Sob outro ângulo de análise, mantendo o trabalhador em estado de alerta 

constante, o medo diminui a imaginação e estimula a criatividade, propiciando o 

constante aperfeiçoamento do manejo do maquinário, na realização das atividades 

profissionais.  

Tal ritmo de trabalho, mantido sempre no nível máximo, revela efeitos 

rapidamente, por vezes no mesmo dia, ou na mesma semana. O sofrimento mental 

e a fadiga, embora ocultos, impulsionam seus efeitos. Nesse ambiente, apenas a 

doença física justifica o afastamento: desloca-se o problema do sofrimento psíquico 

para o mal físico, tratado com conduta médica. O sofrimento mental, portanto, é 

desqualificado. 

Vê-se que a relação do sujeito com a organização do trabalho se expressa 

sob três componentes (DEJOURS, 1972, p. 122): a fadiga, que faz com que o 

aparelho mental perca sua versatilidade; o sistema frustração – agressividade 

reativa, o qual aprisiona parte da energia pulsional e o paradoxo da vontade externa 

da organização e os desejos e aspirações subjetivos dos trabalhadores.  

Os efeitos dessa tríplice combinação manifestam-se sob a forma de doença 

mental, de características variáveis. A mais conhecida doença psíquica é a síndrome 

pós-traumática, cuja origem pode ser diretamente relacionada ao ambiente do 

trabalho. 

Além dela, a doença somática é facilmente identificável como sendo 

proveniente do trabalho. Grosso modo, esta consiste na desordem mental 

temporária do indivíduo, que causa diversos sintomas físicos. 

Em tal contexto, quanto mais rígida a organização do trabalho, mais difícil a 

formatação de estruturações favoráveis à economia psicossomática do sujeito. 

Defende o autor (DEJOURS, 1972, p. 129) que “a organização do trabalho e, em 

particular, sua caricatura no sistema taylorista e na produção por peças é capaz de 

neutralizar completamente a vida mental durante o trabalho”. 
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Uma das maiores causas da doença somática seria, então, o bloqueio 

contínuo que a organização do trabalho pode provocar no funcionamento mental. 

Por isso, a fadiga não necessariamente corresponde a uma excessiva carga física 

de trabalho, advinda da desorganização provocada da subjetividade do trabalhador.  

Desse modo, pode-se entender que a forma de que se reveste o sofrimento 

varia consoante os modelos de organização do trabalho (DEJOURS, 1972, p. 133). 

O trabalho mecânico e repetitivo origina uma insatisfação que é a porta de 

entrada para o adoecimento, compreendido como o padecimento físico e mental, 

uma vez que o funcionamento da mente não se dissocia do funcionamento do corpo. 

Entretanto, é necessário ponderar que o desempenho de alguns tipos de 

trabalho pode causar o efeito contrário: gerar satisfação e desenvolvimento. Tais 

condições só se encontram nas profissões de artesão, nas profissões liberais, nas 

quais o indivíduo pode organizar livremente o trabalho, o qual é deliberadamente 

escolhido e conquistado. Aqui, o trabalho também traz sofrimento, mas o prazer nele 

obtido permite melhor defesa contra aquele.  

Logo, toda tarefa, a priori, pode causar satisfação, mas o cenário atual do 

mundo do trabalho se desenha como essencialmente comprometedor da saúde e 

segurança das pessoas, e isso sugere certa reserva e pessimismo em relação ao 

futuro da maioria das profissões, pressionadas de forma crescente por métodos de 

organização do trabalho sempre mais rígidos, autoritários e fracionados (DEJOURS, 

1972, p. 135). 

O sofrimento mental, portanto, não pode ser considerado apenas a 

consequência indesejada de circunstâncias específicas. Diversamente, em muitos 

casos, ele se revela mecanismo de impulsionar a produtividade. 

Assim, ao lado da conhecida exploração da força física das pessoas, a 

organização do trabalho se apropria profundamente da organização mental dos 

indivíduos, mesmo para o aproveitamento em tarefas mais rudimentares e 

mecanizadas.    

A exploração do corpo passa sempre pela prévia neutralização da vida mental 

pela organização do trabalho. Aliás, a sujeição dos corpos somente é possível 

mediante a prévia neutralização da psique. Logo, a carga psíquica do trabalho não 

teria apenas um efeito acessório, mas consistiria, inversamente, em etapa primordial 

na captação da mão de obra. 
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Como visto, contra o sofrimento, são criados pelos sujeitos diversos 

mecanismos de defesa psíquica, também eles apropriados pelo processo produtivo, 

para a respectiva aceleração e o consequente melhoramento.  

Apesar de vivenciado, o sofrimento não é reconhecido. Para isolar o sujeito 

produtivo da sua subjetividade, promove-se sua alienação, que no sentido atribuído 

por Marx, citado pelo autor (DEJOURS, 1972, p. 137), consiste na “substituição da 

vontade própria do sujeito pela do objeto”.  

A alienação se perpetra pela força das ideologias defensivas, de maneira que 

o trabalhador acaba por confundir os seus desejos e as expectativas que a 

organização criou para si. Isto é, a ideologia da organização finda por substituir os 

desejos do sujeito. 

Essa situação é mantida pela fadiga, a qual tem o papel de manter inertes as 

capacidades de reflexão e reação, assegurando a manutenção da alienação.  

Em tais circunstâncias, conclui-se que apenas a movimentação coletiva será 

capaz de desmantelar os sistemas defensivos engendrados pelos trabalhadores 

com o estímulo das organizações, e, assim, enfrentar a alienação.  

Para Dejours (1972), há soluções fechadas para melhorar as condições 

psicossociais do trabalho, mas o caminho para uma relação menos cruel entre o 

capital e o trabalho passa pelo encontro de soluções que venham a permitir que seja 

posto fim à sistemática desestruturação de grande número de indivíduos pelo 

trabalho.   

Para Friedman (1972), o trabalho, como ato criativo do ser humano, dignifica 

o significado da existência. É ele que, produzindo os meios de subsistência humana, 

faz o homem sair da condição biológica e criar sua história. Assim, é transformador 

não só no contexto social, mas no íntimo de cada indivíduo. 

Para tanto, a mais consistente trincheira no enfrentamento ao adoecimento 

pelo trabalho seria lastreada na difusão de educação humanista, com ênfase na 

ampliação cultural das pessoas, por meio do estudo das chamadas matérias de 

humanidades e cidadania, para que se possa ampliar a visão do mundo e do 

convívio em sociedade. Aí se incluiriam o estudo das artes, das ciências sociais 

aplicadas, da política, das relações internacionais, entre outros estudos humanistas.  

O objetivo é que as pessoas possam, desde a formação educacional básica, 

compreender melhor o funcionamento das instituições políticas, econômicas e 

sociais, cuja evolução impacta diretamente a forma de viver individual e coletiva. 
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Para que as pessoas abandonem a postura meramente tecnicista, vislumbrando 

horizontes mais amplos, por meio de pensamento menos conformista e mais 

tolerante. 

Seguindo essa ótica propositiva e esperançosa, Friedman defende o 

aproveitamento da sede de cultura que constatou em todas as populações por ele 

pesquisadas (FRIEDMAN, 1972, p. 218-220), cuja valorização se reveste de 

essencial importância para uma ressignificação construtiva do trabalho. Esta seria 

conquistada por meio da junção de diversos elementos por ele estudados: 

reagrupamento e recomposição das tarefas, superando-se os excessos da divisão 

do trabalho, revalorização do trabalho por meio de novas atividades de controle e de 

supervisão responsável, proliferação do empregado pluriespecializado. Isso com 

relação ao trabalho subordinado, objeto do estudo do autor. 

Porém, há vasta gama de tarefas que simplesmente não podem ser 

redimensionadas e revalorizadas. Diz Friedman: 

Para milhões de homens e mulheres, a atividade cotidiana do 
trabalho do ganha pão não encerra valor enriquecedor, nem 
equilibrante. Para estes, a realização do eu e a satisfação não 
podem ser procuradas senão nas atividades de lazer, e mais 
precisamente, no „tempo livre‟ progressivamente  aumentado pela 
redução da semana de trabalho. É o tempo fora do trabalho, como o 
viram Marx e já Hegel, que deve constituir, para o homem, „o 

verdadeiro domínio da liberdade‟ (FRIEDMAN, 1972, p. 222). 

 

Uma importante indagação emerge: sabendo-se que o trabalho construtivo 

tem importante função no equilíbrio da personalidade, pode-se pensar que as 

atividades livres são hábeis a cumprir o mesmo papel? 

Não há resposta exata ou precisa para tal questionamento. Mas é certo que 

as atividades mecânicas, embrutecedoras, devem ser combatidas e superadas, 

porquanto seu papel é de promover a degradação dos indivíduos e das sociedades. 

Elas jamais ocuparão a posição de trabalho equilibrante. 

O progresso técnico não dará frutos proveitosos se permanecer desatrelado 

do progresso das ciências sociais e de sua aplicação no desenvolvimento da 

sociedade. 

Logo, entendem Friedman (1972) e Dejours (1972), somente por meio dessa 

integração será possível pensar os termos de uma sociedade justa, que, certamente, 

não se centrará no trabalho subordinado. Este já demonstrou, à exaustão, sua 
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tendência a precarizar as condições de vida daqueles que dele dependem e a ele se 

têm de sujeitar. 
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5 DO PODER DAS ORGANIZAÇÕES À GESTÃO COMO DOENÇA 

 

Ainda seguindo a linha evolutiva das estratégias de apropriação do trabalho, 

neste capítulo serão estudadas as técnicas organizacionais pós-fordistas, que, com 

abordagem muito distinta da Organização Científica do Trabalho (OCT) 

redimensionam o poder do capital sobre o trabalho. As novas configurações da 

relação capital/trabalho apresentam-se com muitas faces; em todas elas, a mesma 

nota: a exploração do trabalho elevou-se a patamares inimagináveis pelos teóricos 

da era do industrialismo. 

 

5.1 O poder das organizações: a autonomia controlada ou as técnicas de 

administração à distância 

 

Tendo as empresas se espalhado em espaços geográficos multinacionais, as 

técnicas de gestão precisaram compreender métodos que se pudessem 

implementar à distância, de modo a permitir aos gestores manter seu controle sobre 

as diferentes unidades de produção. Daí a necessidade de se fortalecer a 

descentralização das tomadas de decisão, mas sem pôr em risco a concentração do 

capital. 

Para realizar tal propósito, de descentralização sem perda do domínio do 

capital, na qual autonomia e controle se reforçam mutuamente, foram criadas 

diversas formas de controle e de estruturação hierárquica. 

O primeiro passo para a estruturação do controle à distância seria o 

estabelecimento de três níveis hierárquicos de tomada de decisão: nacional, 

continental e mundial. A matéria passível de controle em cada nível é específica, 

distinta. Tal esquema possibilita uma autonomia relativa das instâncias 

subordinadas, com as vantagens técnicas e psicológicas que a acompanham, 

mantendo-se centralizado o poder final de determinação.  

Esse sistema de decisão, por sua vez, se decompõe em três momentos 

articulados: a concepção, a aplicação e o controle das regras. A concepção refere-

se à elaboração de um conjunto de regras suscetível de contemplar o conjunto do 

processo econômico em todas as suas categorias; a aplicação dedica-se a regular 

as especificidades, elidindo eventuais contradições com as regras gerais; o sistema 
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de controle assegura o respeito daquelas, operando uma síntese entre a concepção 

e a aplicação. 

Tal sistema torna possível o governo à distância para aqueles que instauram 

as regras e fazem a economia da relação direta com a sua utilização, já que o 

regramento é efetivamente aplicado (PAGÈS et al., 1987, p. 50). 

A existência de zonas de autonomia é essencial à racionalidade e à eficiência 

do sistema, em razão de não existir uma solução única e padronizada para os 

problemas deflagrados em circunstâncias heterogêneas.  

Não se pense, com isso, que pode prevalecer a heterogeneidade das 

subjetividades envolvidas na tomada das decisões; o espaço para esta é 

previamente programado, canalizado e enquadrado no esquema de regras criadas, 

de forma centralizada, pelo núcleo do poder. 

Paradoxalmente, a transgressão de certas regras é considerada tolerável, 

desde que realizada em benefício dos interesses da organização e longe das vistas 

da clientela.  

Ou seja, ainda que as regras sejam burladas com a finalidade de alcance dos 

interesses da organização, essa burla deve ser controlada e comedida, de modo a 

evitar que seja evidenciada a falta de ética da organização, circunstância que 

implicaria perda da respectiva credibilidade. 

No fundo, a liberdade é extremamente restrita, consistindo em o trabalhador 

admitir as regras, manipulando-as em prol dos interesses da organização, ou sair da 

organização. 

 A finalidade das regras: a persecução do lucro e da expansão. Esta dá a 

estrutura de funcionamento para a organização, pois os objetivos e o controle da 

aplicação das regras são avaliados em termos financeiros. Trata-se, na verdade de 

prover um estrito controle dos fluxos financeiros.  

Tal sistema de regras é contraditório ao antigo sistema de subordinação a um 

patrão, cuja figura não mais subsiste. O objetivo daquele é precisamente 

despersonalizar o comando.  

Trata-se da superação do modelo de controle deflagrado no contexto do 

capitalismo inicial, ainda marcado pelas condições (PAGÈS et al., 1987, p. 67) 

“familiares e paternalistas da sua gênese, donde emergiam figuras de autoridade 

„capitães‟ ou „cavaleiros‟ na indústria”. Para os autores, esse modelo primitivo 

corresponde a uma concepção do homem baseada no humanismo cristão, “cujos 
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valores centrais são a „responsabilidade‟, a „autoridade‟, dimensões essenciais do 

„carisma‟ do líder” (PAGÈS et al., 1987, p. 67). 

A evolução do capitalismo resvalou no afastamento dos valores de produção 

primitivos, prevalecendo o dinheiro como norte exclusivo (a prevalência do capital 

financeiro como objetivo). Com isso, o poder não mais se prende a um conjunto de 

relações interpessoais hierarquizadas, mas se consubstancia na capacidade da 

organização de submeter os indivíduos a uma lógica abstrata de lucro e expansão.  

Um dos objetivos dessa reestruturação é romper com toda forma de 

apropriação de poder em nível local; por isso, toda manifestação de autoridade local 

ser rechaçada, e mesmo punida. O fundamento para tal despersonalização é 

representado por diversos aforismos (PAGÈS et al., 1987, p. 69): “o homem é fraco”, 

“é necessário ajudá-lo a respeitar certas coisas”. Assim o sistema de controle busca 

justificar-se. 

Nesse sistema, hierarquia se destina somente a forjar intérpretes das regras, 

sem poder decisório. Não mais existe quem decide e quem executa (exceto no 

núcleo de poder da organização, o qual determina os subconjuntos), cada indivíduo 

é sujeito da própria submissão. 

A hierarquia tradicional se encontra parcialmente esvaziada de conteúdo, 

sendo mantida unicamente para obstar a visão completa e o questionamento das 

regras.  

Esse movimento formata um modelo de capitalismo no qual o controle das 

relações sociais vai se restringindo a uma fração cada vez mais restrita da classe 

dominante, a despeito da contínua expansão dos setores de produção de produtos e 

serviços. 

 

5.2 O domínio ideológico 

 

Para se compreender a internalização dos esquemas de poder e controle das 

organizações capitalistas contemporâneas, é preciso, primeiro, identificar que a 

respectiva consolidação provém da assimilação de uma ideologia estruturada e 

multifacetada.  

Ideologia deve ser entendida não como sistema de representação monolítico, 

forjado para mascarar e ocultar a realidade árida de que a finalidade última e 

primordial de uma empresa é fazer proliferar o lucro. Isso é muito pouco. 
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Ideologia constitui-se, de fato, por meio de uma colagem de valores sem 

conexão interna, mas que traduzem aspirações das diversas camadas da sociedade 

de cujo trabalho se apropria o sistema produtivo, manipulados para a contemplação 

dos propósitos e intenções de quem detém o poder e o capital. É forma de 

cooptação da vontade das pessoas; é exercício da dominação pelo poder da 

persuasão, com o intuito de aumentar a exploração.  

Diante de tal constatação, os métodos contemporâneos de gestão do trabalho 

adotado pelas organizações capitalistas se baseiam na estrutura das igrejas para 

manter a adesão voluntária dos trabalhadores aos seus esquemas de subordinação 

(PAGÈS et al., 1987, p. 77). 

Com tal intuito, formatam um conjunto de regras minuciosas e coesas, 

formando um dogma; cuidam de criar documentos nos quais tal dogma vem 

explicitado – os manuais de empresa; estipulam uma estruturação hierarquizada; 

agrupam uma massa de trabalhadores intensamente doutrinada, à semelhança de 

uma massa de fiéis; consubstanciam um núcleo de poder onipotente e onisciente, à 

semelhança de um deus. 

A gestão simplesmente racional de uma empresa e a busca pela superação 

racional das contradições inerentes ao sistema capitalista de produção não se 

mostram suficientes para suscitar a adesão e sujeição maciça dos empregados 

subordinados. É necessária a oferta, além das satisfações materiais, de satisfações 

de ordem ideológica e mesmo espiritual.  

Salientam os autores que é principalmente a existência de um sistema 

estruturado, de uma filosofia global, que impulsiona as pessoas a aderir (PAGÈS et 

al., 1987, p. 77). É como se, inseridos em um quadro relativamente rígido, 

sustentado em valores heteronomamente estabelecidos, os indivíduos sentissem 

poder evoluir sem perigos e sem o ônus da responsabilidade de elaborar suas 

próprias normas, eleger seus valores e viver na conformidade deles. 

Essa estrutura vem a ocupar o espaço vago deixado pela dissipação das 

religiões como mecanismos de controles. A empresa se apropria do ideário religioso, 

transpondo para os propósitos capitalistas o papel de um deus na condução da vida.  

Constatadas a insuficiência da moral religiosa para coibir as paixões 

humanas, a impotência da razão para governar os homens e a dificuldade para 

submeter as paixões por meio da repressão pura, a solução estaria em eleger uma 

paixão apta a compensar as outras. Assim, o lucro, até então a maior das 
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desordens, converte-se em paixão inofensiva, responsável por subjugar as paixões 

ofensivas (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009). 

Mas isso não implica, necessariamente, a supressão das religiões. 

Diversamente, estas agem como um terceiro mediador, uma instância externa que, 

em geral, legitima o funcionamento das organizações, provendo argumentos para 

justificar as respectivas contradições e a exploração, em última análise.  

Para sustentar o ideário, é preciso ser formatado um credo, conjunto de 

valores que norteiam o pertencimento às regras da instituição. Nesse contexto, 

valores tradicionais, como, por exemplo, a noção do sacrifício, da honra, da 

integridade, do respeito ao próximo, misturam-se a propósitos bastante distintos, 

originários da cultura capitalista, tais como o individualismo, a competição, a 

eficiência. O conjunto, assim, constitui uma moral de ação, com aspectos bastante 

práticos destinados ao funcionamento da organização.  

Diante desse complexo de crenças, o trabalho ganha um novo sentido aos 

olhos dos trabalhadores, de contribuição para a transformação do mundo, para o 

desenvolvimento do progresso técnico, o aperfeiçoamento da tecnologia, das 

comunicações, do tratamento de doenças, da educação, etc. Aos trabalhadores, é 

emprestado o senso de colaboração com a coletividade, por meio da prestação 

dedicada do trabalho subordinado.  

A fé na empresa presta-se, eficazmente, à atenuação das restrições inerentes 

a certas funções e condições de trabalho: mesmo o trabalho mais mecânico e 

automatizado ganha novo valor. 

A excelência de cada indivíduo assegura a excelência da organização. O 

poder desta, sua eficácia, por outro lado, permitem o reconhecimento do trabalho e 

do valor dos indivíduos. É a imagem de uma estrutura harmoniosa, capaz de 

eliminar os conflitos inerentes.  

A organização, dessa maneira, “assume o status de instância moral, de 

consciência transcendente ao mercado capitalista cujos propósitos são assim 

esvaziados” (PAGÈS et al., 1987, p. 82). 

Ainda, “a lei da excelência é generalizada para toda a humanidade; como 

para todo um sistema religioso, enfim, trata-se de salvar a humanidade propondo a 

possibilidade de um mundo melhor”. A empresa como agente de promoção de um 

mundo melhor (PAGÈS et al., 1987, p. 82). 
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Além do credo, é preciso que se engendrem mandamentos, princípios que 

prolongam as crenças. São como máscaras dos reais propósitos da empresa; nada 

é dito sobre as estratégias de dominação dos mercados, de eliminação da 

concorrência, de busca pelo lucro, enfim. 

Apenas a figura capitalista dos acionistas é visualizada. São eles 

apresentados como as pessoas que criaram os empregos, arriscando seus bens 

para tanto.  

Os empregados, por conseguinte, possuem uma dívida com os acionistas, 

provedores do seu sustento. Fugir aos compromissos e propósitos da empresa 

representaria, portanto, atitude culpável de trair a confiança depositada em cada 

trabalhador.  

O convencimento dos trabalhadores a aderir a tal esquema organizacional, a 

que os autores designam, metaforicamente, por “evangelização”. Para obter tal 

finalidade, são seguidas etapas: as entrevistas de admissão e avaliação, estágios de 

formação, encontros internacionais, jornais de empresa, notas técnicas, manuais de 

conduta, capacitações.  

Com tal plexo normativo, a empresa se ergue à condição de entidade 

suprema, sujeito criativo da história. As crenças são no sentido de que a 

organização tem consideração pelas pessoas, oferece os melhores serviços e 

realiza todas as tarefas com o cuidado da perfeição. Ela suplanta as pessoas em 

suas realizações: é ela mesma que produz e concorre para a transformação do 

mundo.  

A admiração, a fé, o amor são completados pela ideia de infalibilidade da 

organização, que se sobrepõe à fragilidade e à contingência humanas. Se há falhas, 

são tributáveis exclusivamente a cada indivíduo.  

Configura-se a autopersuasão, com o indivíduo colaborando, voluntariamente, 

para a própria doutrinação. Não que os conflitos ideológicos deixem de aparecer: a 

consciência humana é conturbada, e, em suas idas e vindas de ideias, a influência 

de doutrinas contrárias àquela preconizada pela organização pode florescer ou 

ressurgir. Os sindicatos, a imprensa, as leituras podem vir a ter um papel importante 

nisso.  

Mas essa contradição logo vem a ser suplantada, antes mesmo de vir a ser 

um fenômeno da consciência. O modo de apaziguamento, por assim dizer, é o 

apego ao princípio, utilitariamente eleito, extraído de um “velho fundamento 
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ideológico” (PAGÈS et al., 1987, p. 89), de que as falhas são tributáveis às pessoas, 

o ser humano é frágil e falível. 

Assim, as contradições permanecem no nível dos fatos, sem desmentir, 

portanto, o “princípio” da falibilidade humana, que mantém pacificados os ânimos e 

refreadas as angústias provenientes da eventual constatação das contradições 

inerentes. 

A origem da contradição ideológica é a conscientização, embrionária, das 

ligações políticas e econômicas das estruturas de gestão. A persuasão, como antes 

mencionado, destina-se, exclusivamente, a manter os indivíduos fiéis aos propósitos 

de lucros da empresa; vão além das contradições empíricas, daí a necessidade de 

fortalecimento da ideologia.  

 Visando a esse propósito, a autopersuasão não se pode limitar ao 

autoconvencimento, devendo fazer de cada indivíduo uma agente de difusão 

ideológica a serviço da organização, tão eficiente e convincente que disseminará 

uma ideologia produzida por ele mesmo, na qual ele crê e a qual responde aos seus 

questionamentos e aos dos demais, de uma só vez. 

 Para a manutenção de um sistema de crenças tão consistente, as 

organizações não se podem limitar ao reconhecimento do trabalho prestado, a 

engendrar recompensas pela sujeição dos trabalhadores, e necessário exigir deles 

comprometimento e dedicação, em prol dos ideais maiores, transcendentes da mera 

relação de trabalho subordinado. Entre esses valores, o essencial desejo de ser útil 

a uma coletividade, de inserir-se nela e, desse modo, dominar o ambiente social. 

Segundo essa ideologia, o bom andamento da empresa, a felicidade do 

patrão e os salários altos resultam da atuação dos empregados. A causalidade é 

invertida. Referem os autores a que este seria o estágio mais profundo da alienação, 

a alienação ideológica: “não no sentido superficial de uma intoxicação pela ideologia 

oficial, mas de uma alienação da consciência social, da concepção que o indivíduo 

faz de suas relações com o mundo, baseado na sua experiência própria” (PAGÈS et 

al., 1987, p. 95).  

Não apenas os desejos e medos do empregado subordinado são alienados, 

mas também a própria consciência de pertencer a uma coletividade, o desejo de 

integrá-la é pervertido, desviado e fraudado.  
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A alienação ideológica se ampara na alienação política, econômica e 

psicológica, com elas se correspondendo. Está, assim, enraizada na vida dos 

indivíduos e é produzida e reproduzida por eles. 

O poder nas organizações é, assim, mantido não apenas como relação direta 

de comando, mas se imiscui em todas as estruturas criadas para assegurar a 

perpetuação dos respectivos ideários e objetivos. Compõe-se de uma multiplicidade 

de laços, que se estendem desde o momento da contratação até o momento do 

desligamento do trabalhador.  

Portanto, é preciso ter-se em mente que as políticas de recursos humanos 

são ideológicas. Elas gerenciam, no aspecto econômico, as vantagens concedidas 

ao pessoal, em contraposição ao seu trabalho. No âmbito político, cuidam do 

controle da conformidade das regras e princípios estabelecidos pelas organizações, 

além disso, supervisionam a intronização das ideologias e praticam uma política de 

gestão de afetos, uniformizando o inconsciente massivo da organização por meio da 

neutralização da subjetividade.  

Um dos exemplos do exercício do poder relatado pelos autores é a avaliação-

conselho (PAGÈS et al., 1987, p. 100-104). Nesse expediente, o trabalhador é 

avaliado por critérios que a empresa elege como racionais e objetivos, mas tem a 

oportunidade de expor suas impressões e pontos de vista. São momentos previstos 

e controlados, padronizados mesmo, os quais, todavia, imprimem nos empregados a 

sensação de usufruírem da possibilidade de ter voz e escuta na empresa. 

Por meio do processo de abstração, o valor do trabalho migra da própria 

realização das tarefas, para o resultado delas. Assim, pouco importam as 

dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores na prática das tarefas, a eficácia da 

respectiva atuação reside na obtenção dos resultados planejados pela empresa. O 

fazer perde o sentido e somente é validado pela concretização dos seus resultados, 

em contradição com a própria definição de trabalho.  

O dinheiro é o código dominante, logo, o trabalho não é caracterizado pelo ato 

de produção, pela relação concreta com o objeto realizado, mas pela retribuição em 

forma de salário e rendimento. O essencial passa a ser o medo de não cumprir o 

objetivo. Constatam os autores:  

“Todas as redes de representação ideológica inculcadas pela 
empresa, toda dominação das políticas de pessoal, o conjunto das 
modalidades de exercício do poder e de transmissão das decisões, 
têm por consequência captar numa imagem a significação da 
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produção individual, da energia trabalho, de a enraizar no código do 

dinheiro (PAGÈS et al., 1987, p. 108). 
 

Essa abstração tem que estar internalizada nas subjetividades, fora dessa 

estrutura, as pessoas são excluídas, desprovidas de sua posição de respeitabilidade 

social. São inúteis.  

O poder, então, deixa de ser interpessoal e hierarquizado, não se encontra 

mais em um lugar preciso, nem ligado a um grupo específico; está integrado em 

toda a estrutura, de forma despersonalizada. 

Uma das características da administração moderna consiste em analisar a 

realidade apenas por meio de métodos quantitativos, utilitários. O valor do indivíduo 

é aferido a partir da respectiva utilidade para a organização. São analisados o seu 

rendimento e a sua capacidade de adaptação às regras e às exigências da empresa. 

É uma linguagem matemática, que se pretende universal e científica, que serve às 

técnicas de poder que se presta a encobrir (PAGÈS et al., 1987, p. 113). 

A organização em níveis hierárquicos confere a tal objetivação a 

despersonalização dos vínculos intersubjetivos de hierarquia. Dessa maneira, a 

avaliação do desempenho depende exclusivamente do empenho pessoal, 

afastando-se a competitividade e impondo a cada trabalhador o ônus de assumir, 

sozinho, os resultados do seu trabalho subordinado. É também de tal maneira que o 

dominante exerce o seu poder e garante a reprodução deste. 

Para a manutenção da objetivação dos critérios, a organização precisa 

conhecer profundamente seu quadro funcional, de modo a evitarem-se os conflitos 

abertos: não há escolhas pessoais (supostamente), mas espaços previamente 

abertos, a serem gradativamente preenchidos, conforme critérios e medidas que 

englobam a carreira e a personalidade como um todo. 

São levadas em conta a trajetória profissional, a história pessoal e as 

características de personalidade interessantes à organização; todas catalogadas e 

discretamente guardadas nos arquivos da empresa.  

Outro mecanismo de difusão e consolidação do poder é a desterritorialização: 

o afastamento dos indivíduos das características da região de onde eles se 

originam. As culturas regionais são substituídas pelas culturas organizacionais, as 

quais se projetam, de modo relativamente uniforme, por cima das nacionalidades.  
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Essa substituição se opera de diversas maneiras, a exemplo do trabalho 

itinerante, da realização de cursos de capacitação e estágios, de intercâmbios para 

os locais onde se situa o centro do poder. Tais expedientes são incorporados pelos 

trabalhadores como benefícios, como privilégios decorrentes da relação de emprego 

subordinado. A suplantação das culturas locais é vista como inevitável consequência 

do progresso. Para a organização, o que importa é atenuar o peso dos laços que 

vinculam o indivíduo a tudo que não a integra.  

Posicionando geograficamente os indivíduos, que se instalam nos locais por 

ela designados, a organização constrói não somente a trajetória profissional das 

pessoas, mas sua história pessoal, sua inserção social.  

 Nessa proposta de universalização dos valores organizacionais, até mesmo a 

linguagem é moldada para afastar os regionalismos e padronizar a comunicação. As 

organizações pretendem-se globais, aptas a substituir as sociedades locais a 

produzir pessoas desterrritorializadas, eficientes e dóceis, que desempenham 

eficazmente – e sem questionamentos – o trabalho subordinado a elas imposto. 

O desenraizamento das pessoas, seu afastamento das ordens sociais- que, 

se aprisionam, também protegem-, impulsiona a formatação de um mercado de 

trabalho vulnerável pela busca de inserção (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009). 

 

5.3 Gestão como doença social 

 

Diante das análises até aqui dispostas, percebe-se que as práticas de gestão 

são estruturadas com o objetivo de definir orientações estratégicas, destinadas a pôr 

em atividade um sistema de ação coletiva, de condução de equipes, de ordenação 

do tempo e do espaço, de racionalização da empresa. São um sistema de 

organização do poder, a despeito de sua aparente neutralidade.  

Isto é: sob roupagem de objetividade, pragmatismo e operacionalidade, a 

gestão implementa ideologias, fortemente estruturadas. As atividades humanas são 

ressignificadas por meio da orquestração de marcadores de desempenho, voltados 

ao alcance de todos os objetivos que convergem para um propósito fundante: o 

lucro. 

Entre a organização científica do trabalho e o gerenciamento do poder nas 

multinacionais, as transformações no exercício e na própria natureza do poder 

gestionário foram profundas. É cada vez mais difícil identificar as conexões entre um 
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poder gestionário complexo, em rede (reticular), transnacional, virtual e os indivíduos 

a partir dos quais ele emana. 

A gestão gerencialista é uma mistura de regras racionais e métodos de 

controle sofisticados e objetivos com prescrições inaplicáveis, metas inatingíveis. Tal 

modelo de gestão conta com a adesão dos corpos e mentes das pessoas, cuja 

crítica deve ser neutralizada, pela força da adesão falsamente voluntária ao modelo 

produtivo (GAULEJAC, 2009, p. 37). 

Para Gaulejac (2009, p. 38), a ideologia gerencialista preenche o vazio ético 

do capitalismo contemporâneo, afastado dos ideais religiosos reformistas iniciais. 

Além disso, alinha-se com ele em suas características de desterritorialização e 

abstração do capital. O desenvolvimento do capitalismo financeiro impõe a 

despersonalização das fontes do poder. 

Àquela abstração, corresponde um modelo de trabalho cada vez mais 

instável, móvel e flexível. Nesse contexto, a ética dos resultados substitui a moral: o 

projeto do capitalismo procura em si mesmo a própria finalidade. 

A figura do manager exemplifica especificamente a contradição 

contemporânea de capital/trabalho (GAULEJAC, 2009, p. 39):  

De um lado, uma forte identificação com o „interesse da empresa‟, 
uma interiorização da lógica do lucro, uma adesão às normas e aos 
valores do sistema capitalista; do outro, uma condição salarial 
submetida às imprevisibilidades da carreira, ao risco de dispensa, à 
pressão do trabalho e a uma competição feroz. 

 

O papel do gerenciamento, no cotidiano, é produzir mediações entre 

elementos contraditórios, como o capital, o trabalho, a matéria-prima, a tecnologia, 

as regras, os comportamentos. 

Nesse contexto, o manager tem papel central, administrando as tensões das 

exigências por lucro, adaptação ao mercado e a melhoria das condições de trabalho. 

Diz o autor que o modelo fordista procurava conciliar esses três polos de demanda, 

circunstância suplantada pelo “duplo movimento” da internacionalização e 

financiarização do capital, que mudou profundamente a relação entre capital e 

trabalho (GAULEJAC, 2009, p. 40). 

Desde quando a lógica financeira suplanta a lógica da produção, há inegável 

endurecimento da relação capital/trabalho. A gestão de pessoal e das relações 

sociais é substituída pela gestão de recursos humanos, custo a ser, sempre, 

reduzido.  
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Um bom gerenciamento valoriza a adaptabilidade, a reatividade, a 

flexibilidade. “No universo hiperconcorrencial com o qual a empresa deve se 

confrontar, a imediatidade das respostas constitui uma regra de sobrevivência 

absoluta” (GAULEJAC, 2009, p. 41). Isso sob uma tensão perene: nenhum atraso, 

tempo exato, fluxos tensos, tudo sempre melhor, mais rápido e com menos recursos 

e meios.  

A exigência dos mercados financeiros, urgentes e intensamente oscilantes, 

traduz-se em reviravoltas estratégicas, ajustamentos brutais, destinados não ao 

melhoramento da organização industrial, mas ao apaziguamento das demandas 

pouco racionais daquele. O capital se apoderou da empresa. 

Com frequência, planos sociais e fechamentos de serviços, públicos ou 

privados, são determinados pelas vontades do mercado financeiro. 

Destarte, o gerenciamento pretendeu-se relacional, pragmático e liberal do 

exercício de poder da empresa, mas na prática, esse propósito se desviou, pela 

necessidade de serviço ao poder financeiro. Como repercussão, as tendências hoje 

são, globalmente, em desfavor do trabalho.  

Nesse ambiente, constata-se uma tríplice evolução, que vem se acentuando 

nos últimos anos: o deslocamento das unidades de produção para os países sem 

rede de proteção social, o enfraquecimento da credibilidade e do poder dos 

sindicatos; a neutralização das reivindicações e lutas coletivas, com o incentivo da 

individualização da relação de trabalho.  

Em um plano mais amplo, constata-se que a mundialização do capital produz 

uma ruptura entre o poder político e o econômico. Aquele permanece territorializado, 

nacional; este, desterrritorializado, internacional. A globalização econômica não 

trouxe consigo a mundialização da política. 

O poder econômico, atualmente, paira sobre a política e as organizações 

sociais, produzindo rupturas de valores, transformações na cultura. “Ele gera seu 

próprio tempo, suas próprias normas, seus próprios valores, sua própria cultura” 

(GAULEJAC, 2009, p. 55). 

A evolução das relações entre o capital e o trabalho é caracterizada pelo 

desequilíbrio gerado pela ausência de controle democrático sobre o seu 

desenvolvimento. O capital desterritorializado se apropria do trabalho igualmente 

desterrritorializado. 
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Todavia, em paralelo à imensa liberdade de circulação de dinheiro e 

mercadorias, vê-se o crescimento das restrições para livre circulação de pessoas. A 

circulação de trabalhadores é limitada, trabalhosa e duramente regrada. Sua 

permanência nos polos de exploração do trabalho com baixo custo é imperiosa.  

Define-se uma oposição nítida entre duas visões de mundo: uma obcecada 

pela necessidade de liberar os mercados financeiros, reduzir déficits públicos, conter 

a inflação, reduzir serviços públicos, abolir protecionismos; outra, dedicada a reduzir 

a pobreza, melhorar a saúde, a educação, e manter o consumo cotidiano e a 

possibilidade de produção suficiente a assegurar a manutenção de condições 

decentes de vida. 

O mundo financeiro se interessa pouco pelo mundo do trabalho, ao qual 

sempre cabe adaptar-se às exigências da economia financeira. 

 

5.4 Gestão e ideologia 

 

Inicialmente concebida como conjunto de técnicas destinadas à melhoria no 

aproveitamento dos recursos financeiros, materiais e humanos, a gestão – como já 

se pode compreender – é sempre direcionada à consecução de uma finalidade 

previamente determinada. 

Criada por engenheiros, originariamente, a gestão partia da premissa de um 

ambiente físico de fábrica, como um conjunto mecânico (GAULEJAC, 2009, p. 64). 

Mais recentemente, foram incorporadas outras preocupações, como o fator humano, 

suas interações, sua complexidade. 

Ela passa, então, a uma disciplina multiforme. Ao se definir pela persecução 

de uma finalidade prática – fazer funcionar a empresa –, a gestão se decompõe em 

domínios especializados, a exemplo da gestão estratégica, da gestão de produção, 

comercial, contábil, de marketing, de recursos humanos, entre outras. 

É um sistema de interpretação do mundo social, que traduz uma ordem de 

valores, para concepção de um modelo de ação. Assim, por trás dos instrumentos, 

procedimentos e estruturas está um sólido e organizado sistema de crenças. Uma 

sólida ideologia.  

Ou seja, um conjunto de crenças sistematizado, tendo como norte a 

multiplicação do lucro. Para tanto, é organizado um projeto de dominação, 
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dissimulado em técnicas supostamente neutras, calcado na modelação de condutas 

humanas e na dominação da economia para priorização da obtenção de lucro. 

Esse objeto evidencia-se com a análise dos mecanismos de poder, dos quais 

são objeto a formação e a pesquisa em gerenciamento. Em geral, o padrão é o 

modelo americano que impõe suas regras ao mundo inteiro. 

Os EUA consolidam sua dominação pela difusão do conhecimento a respeito 

das técnicas gerenciais. Explanando sobre o tema, exemplifica Gaulejac (2009, p. 

65): “A formação em gestão se torna uma arma geopolítica. Desse modo, uma das 

primeiras ajudas oferecidas em 2002 pelo presidente Bush ao Iraque é um programa de 

bolsas de formação em gestão nos Estados Unidos”. 

Nas escolas de administração não se discutem as desigualdades sociais, os 

prejuízos deixados pelo sistema produtivo. A premissa dos estudos é a objetivação 

das variáveis. É esse paradigma objetivista que dá o verniz de cientificidade aos 

métodos, desenvolvidos segundo uma concepção utilitarista da ação e uma visão 

economicista do mundo. 

Entende o autor (GAULEJAC, 2009, p. 69) que a preocupação pela 

objetividade é elogiável, mas pondera, com propriedade, que uma equação jamais 

permitirá compreender o comportamento dos homens e a história das organizações. 

Não se confundem a racionalização e a razão. A racionalização é um 

mecanismo de troca, “a partir da pesquisa de uma linguagem comum e de uma 

preocupação de esclarecimento” (GAULEJAC, 2009, p. 69). Mas é também um 

mecanismo de defesa, que, sob o argumento da racionalidade, visa a neutralizar 

toda perturbação que a complexidade da vida possa impor à sua lógica. 

A abordagem funcionalista não questiona as circunstâncias subjacentes às 

diferentes funções estruturadas no interior das organizações. Diversamente, busca 

desenvolver mecanismos de neutralização e adaptação.  

Os conflitos são considerados disfunções, isto é, desvio das funções 

consideradas ideais. Trata-se de uma perspectiva organizada mais para normatizar 

do que para explicar. Sem dúvida, é um conhecimento conservativo do poder 

estabelecido. Com tal propósito, são esquematizadas diversas sanções aos tais 

desvios de conduta. 

A crítica de Gaulejac (2009) a tal modelo centra-se na ideia de que o 

desenvolvimento das empresas só tem sentido se contribuir para a melhoria da 

sociedade, do bem-estar individual e coletivo. A redução da humanidade a uma 
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variável produtiva, ao lado da matéria-prima e da tecnologia implica posicionar o 

desenvolvimento da empresa como uma finalidade em si, desatrelada do 

desenvolvimento social, ao qual ela se encontra inegavelmente vinculada. 

A finalidade da atividade humana não é mais o desenvolvimento social, mas o 

aproveitamento máximo dos recursos, para o êxito das empresas, a satisfação do 

mercado e o desenvolvimento de uma minoria privilegiada. 

Nesse contexto, o indivíduo sujeito à gestão deve adaptar-se ao tempo dela, 

às necessidades produtivas e financeiras: a adaptabilidade e a flexibilidade são 

exigidas unilateralmente – as pessoas é que têm que se adaptar ao tempo da 

empresa, e não o contrário. 

O tempo deve ser útil, produtivo, ocupado. A desocupação é inaceitável. A 

vida humana é dimensionada sempre sob uma perspectiva instrumental e 

produtivista. 

O interesse da ideologia gerencialista é grandemente estimulado pelo 

incentivo a valores como o gosto de empreender, o desejo de progredir, a 

celebração do mérito ou o culto da qualidade (GAULEJAC, 2009, p. 81). São valores 

positivos que convergem com aspirações humanas profundas e dificilmente 

contestáveis. 

A qualidade é um ideal mobilizador que estimula a iniciativa e o consenso. 

Traz em si a ideia de superação de metas de renda e desempenho com redução de 

custos. Difícil contraditar tal perspectiva. Por tal razão, o gerenciamento da 

qualidade espalhou-se rapidamente como o modelo a ser seguido.  

As normas e os programas que definem qualidade são a expressão da cultura 

gerencial, cuja principal característica é transformar o humano em recursos, em 

nome de uma racionalidade que apresenta como melhoria de qualidade tudo o que 

representa, na verdade, incremento da lucratividade. 

A empresa propõe um ideal e pede a seus agentes que o partilhem e nutram. 

“Esse processo de captação do Ideal do Eu por um ideal coletivo favorece a 

identificação, a mobilização psíquica e a adesão. A empresa se apresenta como um 

objeto de investimento comum” (GAULEJAC, 2009, p. 85). Cada pessoa deverá 

assimilar como seu o dever de investir em tal ideal/projeto: o sucesso de todos 

depende de cada indivíduo, como já explicitado por Pagés (1987). 
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O progresso deve ser contínuo: cada integrante tem de se inscrever numa 

lógica de progresso constante. A ausência deste é a estagnação, parar de progredir 

é morrer. 

Mas isso é ilusão. 

A aplicação à gestão de processos análogos à lógica do ser vivo conduz ao 

esquecimento de que a destruição é a eles inerente. Na realidade, todo progresso 

perpassa fases de regressão, daí ser tão evidente o cunho ideológico desse 

conjunto de ideias. 

Um bom desempenho é a finalidade suprema. O culto a ele introduz, no 

mundo do trabalho, uma concorrência perene, que impõe ao conjunto de 

trabalhadores a urgência de produzir sempre mais, sentimento desatrelado de 

concretude. Isto é, o trabalho não se resume à realização de uma tarefa em um 

tempo pré-determinado, mas à realização de desempenhos: sempre mais rápido, 

mais preciso, mais ativo. 

No gerenciamento contemporâneo, a formação da clientela deixa de seguir o 

caminho de identificação das necessidades destas para posterior oferecimento dos 

produtos. Inversamente, a empresa forma a clientela para atender às respectivas 

necessidades. 

Ela se interessa pelo cliente à medida que ele possa representar aumento de 

sua fatia do mercado. A qualidade, de tal modo, provém da equação dos interesses 

dos acionistas com os interesses do cliente. 

Em outras palavras: a satisfação do ideal de lucratividade da empresa e a 

contemplação dos interesses do mercado definem, em última análise, a qualidade 

dos produtos. A partir daí o consumidor é moldado a se interessar pelo que for 

oferecido, da forma como for oferecido. 

 

5.5 O discurso da insignificância 

 

Os ensinamentos gerencialistas, encerrando um conjunto de valores 

destinados a mascarar a finalidade última de ascensão dos patamares de 

lucratividade dos empreendimentos, produzem o discurso desprovido de 

significados. “Um discurso insignificante é um discurso que se fecha continuamente 

sobre si mesmo, cada termo podendo ser substituído por um outro em um 

permanente sistema circular” (GAULEJAC, 2009, p. 89). 
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A linguagem da insignificância encoberta a complexidade da experiência, 

neutraliza as contradições pelo positivismo, suprime os conflitos de interesses pela 

afirmação de valores que se pretendem universais. Com isso, desestrutura as 

significações e o senso comum. Evidentemente, distancia-se do confronto com o 

real e evita qualquer contestação. 

Quando o sentido prescrito não corresponde ao sentido que cada trabalhador 

lhe dá, é experimentada uma incoerência desestimulante. 

No programa de qualidade, o sentido do trabalho é construído a partir de 

modelos ideais, não da realidade. A qualidade é aferida abstratamente, não pela 

observação empírica do serviço realizado; daí a discrepância frustrante entre a 

expectativa abstrata e a análise do produto concreto. 

De forma sutil, tal lógica suplanta os modelos autoritários e normalizadores. 

Obtém-se uma adesão voluntária do trabalhador. Efeito muito mais potente do que a 

imposição proveniente de uma hierarquia piramidal. 

A produção de tais discursos, a despeito do respectivo fechamento pode até 

derivar de boas intenções, inclinadas a uma democracia empresarial, mas sua 

desconexão com a realidade complexa produz algo totalmente diferente: a sujeição 

por adesão. 

Flexibilidade, comunicação, reatividade, motivação, mobilidade e empenho 

são as palavras-chave na definição de uma gestão de recursos voltada à 

qualidade/lucratividade. No poder gerencialista, as ordens e as proibições são 

trocadas pela interiorização dos princípios da organização e a assimilação dos 

valores desta. O comando descendente é suplantado pelo convencimento pela 

lógica da empresa. 

A adesão é ainda mais facilmente obtida porque os empregados são 

solicitados a contribuir para a formatação das normas da gestão, principalmente 

aquelas destinadas a traduzir objetivos gerais em prescrições concretas.  

Apesar da sua insignificância, os manuais de empresa gerencialistas não são 

postos em questão no interior daquelas. Eles possuem uma função central de 

tranquilizar diante das incertezas, de regular o poder gerencialista. Funcionam como 

instrumento de proteção coletiva. 

A redução a modelos abstratos permite despersonalizar as relações e afastar 

a violência que reina no centro da empresa. A suposta neutralidade do instrumento 
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permite neutralizar os conflitos interpessoais. Entretanto, se tais modelos não 

suscitam críticas diretas, eles geram oposições endógenas e muita frustração. 

São múltiplos os relatos de contrariedade e frustração com os modelos 

gerencialistas, em geral advindos de pessoas que deixaram as organizações. Todos 

exprimem o sentimento da insignificância do discurso, os embaraços que promove e 

seu caráter insensato. 

Alguns se deixam instrumentalizar (GAULEJAC, 2009, p. 104), ajustando seu 

comportamento às exigências da empresa e aos parâmetros segundo os quais são 

avaliados, efetivando uma renúncia, ao menos aparente, à produção de sentido 

sobre o trabalho. Outros resistem às regras formais quando elas são 

exageradamente contraditórias com aquilo em que acreditam como melhor maneira 

de realização do serviço, em uma estratégia temporária, de índole coletiva: os 

trabalhadores preferem conservar a coerência do sentido daquilo que realizam a 

fazer algo que consideram delirante. 

Exemplo dessa última estratégia seria a greve de zelo, a qual objetiva pôr em 

evidência as inconsistências do sistema prescrito. A maioria dos trabalhadores 

alterna essas diferentes atitudes, adotando-as conforme as oscilações de 

conjuntura. 

É tangível o entendimento dos trabalhadores de que é inafastável seguir as 

prescrições, mas é preciso manter a integridade da autoestima, a resistência à 

alienação. A parte da subjetividade que resiste à instrumentalização permite ao 

indivíduo salvaguardar sua integridade e proteger sua capacidade reflexiva e de dar 

significado às próprias ações. 

Desse modo, separada a realidade do ideal de qualidade, subsiste, de fato, 

um sistema prescritivo, que serve de guia e de enquadramento para a ação, 

evidenciando a profunda natureza de estrutura da qual emana o poder da instituição 

por ela representada. A qualidade aparece não como um instrumento de melhoria 

das condições de produção, mas como instrumento de pressão para reforçar a 

produtividade e a rentabilidade da empresa. 

 

5.6 As características do poder gerencialista 

 

Não há como negar que a gestão gerencialista constitui uma ruptura em 

relação ao caráter opressivo e estático do sistema disciplinar. Suas principais 
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características são o primado dos objetivos financeiros, a produção da adesão, a 

mobilização psíquica.(GAULEJAC, 2009, p. 108). 

Espera-se dos trabalhadores a sujeição, o comprometimento psíquico, a 

afetividade. “Essa implicação não é canalizada sobre as pessoas, mas sobre a 

própria organização. É a empresa que é „personificada‟. Os empregados dela 

esperam reconhecimento” (GAULEJAC, 2009, p. 108). 

Trata-se de um sistema sociopsíquico de dominação, fundado sobre o 

postulado de transformação da força psíquica em força de trabalho. Para atingir tal 

objetivo, o gerenciamento engendra um grupo de princípios em ruptura com o 

modelo disciplinar. 

O modelo gerencialista ocupa-se não em controlar os corpos das pessoas 

que executam o trabalho, mas em modelar sua energia psíquica e canalizá-la para a 

eficiência no trabalho.  

Sob aquele modelo de gestão, a fiscalização de horários é menos importante 

que a produtividade, até porque o ideal de eficiência demanda a doação em tempo 

integral do trabalhador, não há mais separação rígida entre vida pessoal e vida no 

trabalho. 

A época do tempo cronológico, linear, é suplantada pela simultaneidade, pela 

conexão contínua. As tecnologias permitem a queda das fronteiras entre o 

profissional e o privado, o familiar e o social. 

Não se fala mais em disponibilidade obrigatória durante as horas de trabalho, 

mas de uma disponibilidade permanente e ”livre” – autoimposta. “O agente não é 

desapossado do seu tempo pessoal, mas possuído pelo tempo do seu trabalho. Não 

se trata de uma exigência autoritária, mas de uma consequência lógica de seu 

desejo de sair-se bem e ter sucesso” (GAULEJAC, 2009, p. 13). 

O poder gerencialista não sujeita as pessoas a uma ordem, mas solicita-lhes 

o engajamento a um projeto. É um sistema de solicitação que suscita um 

comportamento reativo, flexível, adaptável, para realizar o projeto da empresa. 

Para arregimentar indivíduos aptos à consecução de tal finalidade, são 

elaborados sofisticados métodos de seleção de personalidades adaptáveis aos 

propósitos da empresa. O sistema busca captar os processos psíquicos para 

mobilizá-los sobre funcionamentos organizacionais.  

Assim, os indivíduos vivem sob pressão, pois cada empregado deve provar 

suas competências e justificar sua função. Mas, simultaneamente, encontra-se 
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sujeito a prescrições extremamente coercitivas. A liberdade de deslocamento 

esconde um controle à distância, por meio da internet.  

 Suplantada a organização hierárquica pela organização em rede (reticular), 

alteram-se as fontes das quais emana o poder. De uma estrutura rígida, passa-se a 

uma ordem estável, com estruturas flexíveis; de um sistema de comunicação formal, 

passa-se a um sistema informal, interativo e descentralizado; de um governo por 

meio de ordens a um governo baseado em regras; da imposição à incitação; da 

vigilância ao respeito pelas diretivas (GAULEJAC, 2009, p. 119-120). 

 Não há sobrevivência em tal engrenagem se o sujeito não se torna, ele 

mesmo, paradoxal, por necessidade. O recorrente apelo à ética é a expressão do 

desejo de restituir o sentido de um universo contraditório e caótico. 

 

5.7 A moral dos negócios 

 

 O capitalismo necessita apoiar-se sobre uma legitimidade para justificar as 

desigualdades e contradições que suscita e fomenta. Então, o mercado é 

categorizado como uma força mítica, reguladora dos conflitos e propulsora de uma 

produção infinita de riquezas, que beneficiaria a todos. 

A moral no sentido kantiano está em nítida oposição às movimentações do 

mercado, ensejadoras da redução do humano à equação de custos e à ideologia da 

necessidade de ter sempre mais. 

No mundo dos negócios, o individualismo é exacerbado, o sentido de 

coletividade é fragmentado, há um desmantelamento das estruturas e dos 

propósitos sindicais. Para se defender dessa nocividade, o trabalhador introjeta os 

valores da sua atividade profissional, abstendo-se de pensar e lidar com angústia de 

não poder reagir a tal sistema. 

Com isso, o poder gestionário neutraliza a violência do capitalismo 

(GAULEJAC, 2009, p. 141). E as empresas movem-se nos meios sociais como se 

seus princípios de legitimação interna a liberassem de assumir as consequências 

sociais e humanas das suas escolhas.  
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5.8 Por que a gestão provoca doença? 

 

 A gestão não é, em si, uma doença. Segundo o autor (GAULEJAC, 2009, p. 

144), a metáfora é usada para destacar diferentes sintomas decorrentes                                                                                                                                                    

dos problemas por ela criados e dos mecanismos por ela inventados para resolvê-

los. O primado da gestão financeira confunde as referências usadas para a 

apreensão do sentido do trabalho. 

Evidencia-se o paradoxo entre a realidade esperada sob a ótica estritamente 

financeira e a vida cotidiana. A falta de sentido invade o trabalho e a vida cotidiana. 

 Os indivíduos são transformados em capital humano; a família em um núcleo 

produtor de sujeitos empregáveis e armados para a guerra econômica. A busca por 

excelência gera exclusão, a luta por inclusão suplanta a luta de classes; os 

sentimentos de pertencimento superam os interesses na adesão a coletivos sociais 

capazes de mobilização para mudar a sociedade. A violência se dissemina, as 

condições de trabalho degradante e precário se tornam a regra, são normalizadas. 

 A própria política é contaminada pelos ideais de gestão. 

Procurando a eficácia nos modelos de gerenciamento das empresas 
privadas, os políticos desvalorizam a grandeza da „coisa pública‟ e 
aquilo que funda a adesão à ação pública. Quando os políticos 
transformam cidadãos em contribuintes, ou clientes, eles participam 
da sua própria invalidação (GAULEJAC, 2009, p. 145).  
 

Os “remédios” para a “doença da gestão” dependem do diagnóstico: a gestão, 

primeiro, tem que ser repensada, deixando a condição de gestão de recursos 

humanos para a gestão humana de recursos. 

Nesse sentido, defende Gaulejac (2009) que a crise vivenciada não é real, 

pois as riquezas continuam sendo produzidas. A crise é simbólica, dos sentidos que 

interligam os aspectos econômico, político e o social. 

Para enfrentá-la, o ponto de partida é o entendimento de que o 

desenvolvimento econômico deve impulsionar o desenvolvimento social, ao invés de 

a sociedade ser posta a serviço do desenvolvimento econômico.  

Na atualidade, constata-se a perda progressiva do sentido: espera-se da 

economia soluções que devem provir da política, a exacerbação do individualismo 

desconecta os sentidos subjetivos daqueles coletivos, as incertezas não permitem a 

escolha dos sentidos a que as pessoas desejam, ou devem, se consagrar. Cada 
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indivíduo tem que buscar, individualmente, as respostas em um mundo cada vez 

mais incoerente. 

Diz aquele autor (GAULEJAC, 2009, p. 148): “quando a lógica financeira faz 

sentido por si mesma, as relações entre o mundo do dinheiro e o mundo do trabalho 

se dissolvem”. 

Há uma valorização do indivíduo em detrimento do coletivo, o privado contra o 

público, os bens pessoais contra o bem comum, a atividade profissional contra a 

atividade cultural, a ação contra a reflexão. No plano subjetivo, são exaltados o 

narcisismo e a competição individual.      

O narcisismo e o dinheiro são motores potentes para a busca incansável por 

sucesso e poder. Ainda que as pessoas saibam que as satisfações propostas são 

grandemente ilusórias, é mais forte o desejo de nelas acreditar.  

Nessa lógica de inversão de valores e de mérito, a riqueza, a notoriedade ou 

o reconhecimento dependem mais daquilo que se ganha do que daquilo que se faz 

para ganhar.  

Em tal ambiente, a corrupção não é periférica. É a consequência lógica de um 

mundo no qual a especulação financeira produz mais do que qualquer atividade 

produtiva. Os personagens do mundo produtivo, como o professor devotado à 

pesquisa, o funcionário íntegro, perdem seu papel de destaque.   

A ideologia gerencialista confere uma legitimação pretensamente racional a 

essa ordem de coisas. Os grandes princípios do gerenciamento enfatizam a 

consideração da pessoa, a qualidade do produto, a preocupação com o meio 

ambiente. Mas isso sim é periférico. 

O centro da organização social é ganhar, produzir mais e melhor, mais rápido 

e menos caro. A eficácia, a rentabilidade e a utilidade são, de fato, os valores 

cardeais (GAULEJAC, 2009, p.176). 

Nesse universo, o sentido da existência humana parece ser a possibilidade de 

conversão de todas as energias psíquicas e cognitivas em força de produção. Não 

há mais tempo, ânimo ou disponibilidade para a busca pelo sentido das palavras, o 

sentido do desejo, pela autonomia da existência. As subjetividades estão cooptadas. 
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6 DO TRABALHO IMATERIAL ÀS CRISES DO SINDICALISMO. 

 

6.1 Trabalho imaterial e subjetividade4 

 

Para que se possa compreender a definição de trabalho imaterial, é preciso 

contextualizá-lo historicamente. Assim, depois de um processo de reestruturação 

das grandes fábricas fordistas, com duração de cerca de vinte anos, deu-se a 

superação do modelo de operário fordista, gradativamente substituído em apreço e 

demanda pelo operário apto a ao desenvolvimento de um trabalho mais autônomo e 

criativo (LAZARATTO E NEGRI, 2001, p. 25). A nova empresa exige 

multifuncionalidade, criatividade e iniciativa dos seus poucos operários.  

Como receitam as teorias gerencialistas contemporâneas, antes analisadas, a 

alma do operário deve estar presente nas fábricas, e não somente a sua habilidade 

para desenvolver e incrementar a capacidade mecânica de executar tarefas 

repetitivas; ao novo operário é solicitada a também competência para compreender 

e manejar as “interfaces” entre diferentes funções. Para tanto, é a sua 

personalidade, a sua subjetividade que deve ser organizada e comandada. 

Nesse contexto, qualidade e quantidade de trabalho são reestruturadas em 

torno da subjetividade – imaterialidade – dos operários. É superado, de forma 

irreversível, o controle hierarquizado, externo, militarizado. O comando 

contemporâneo é sutil, desenvolvido pelo domínio e limitação da informação. 

 Estrutura-se a formação de um novo modelo de operário, desenvolvido antes 

mesmo do respectivo ingresso no mundo do trabalho.  A atenção se estende às 

potencialidades, aos jovens ainda desocupados, com capacidade ainda 

                                                           
4
 Para Sérgio Lessa (2005, p. 35), “a tese do trabalho imaterial cumpre uma função ideológica muito 

precisa: justifica a crise em que vivemos, afirmando ser ela não a crise da ordem do capital, mas sim 
as dores inevitáveis à transição em curso ao comunismo. Ao fazê-lo, nega a necessidade da 
revolução, da ruptura material com a ordem do capital; nega a necessidade da organização dos 
trabalhadores, centralizados pelos operários, para a emancipação humana. Como ciência, não tem 
qualquer mérito; contudo, tem lá seu papel na luta ideológica na qual estamos imersos”. 
Em que pesem a profundidade e a coerência das críticas expostas por Lessa (2005) e outros autores, 
a autora desse estudo entende que a teoria do trabalho imaterial, pela perspectiva do corte 
epistemológico feito para a necessária costura com os caminhos do trabalho, afigura-se pertinente e 
bastante condizente com a realidade do mundo do trabalho contemporâneo.  
Ainda que não se dissociem as implicações políticas das narrativas sociológicas, necessariamente 
relacionadas com o Direito, a apresentação da história do trabalho segundo Lanzarotti e Negri condiz 
de forma muito precisa e simétrica com a realidade noticiada pela imprensa e vivenciada nos 
tribunais. Daí a opção pela adoção de tal visão no desenvolvimento da pesquisa. 
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indeterminada, mas que já contém todas as características da “subjetividade 

produtiva pós-industrial” (LAZARATTO E NEGRI, 2001, p. 26). 

Essa subjetividade não se distancia da história, mas é o desenvolvimento das 

lutas contra o trabalho fordista e a consequência dos processos contemporâneos de 

socialização e autovalorização cultural. Correlata a ela é a transformação do 

trabalho, evidente quando se estuda o ciclo social da produção atual: organização 

do trabalho descentralizada, diferentes formas de terceirização.  

Em tal esquema produtivo, o trabalho intelectual – imaterial – ocupa papel 

estratégico na organização global da produção. 

As atividades de pesquisa, de concessão, de gestão das 
possibilidades humanas, como de todas as atividades terciárias, se 
redefinem e se colocam em jogo, no interior das redes informáticas e 
telemáticas, e só estas últimas podem explicar o ciclo da produção e 

da organização do trabalho (LAZARATTO E NEGRI, 2001, p. 26). 

 
 Ou seja, o ciclo do trabalho imaterial é pré-constituído por uma força de 

trabalho social e autônoma, capaz de organizar o próprio trabalho, e interessada 

nisto. Nenhuma organização científica (taylorista) conseguiu predeterminar esta 

capacidade produtiva. 

 Tal transformação social evidencia-se na década de 1970, ou seja, na 

primeira fase da reestruturação do capitalismo, como fruto das lutas operárias e 

sociais, que, opondo-se à retomada da iniciativa capitalista, consolidaram os 

espaços de autonomia conquistados na década precedente. A subordinação do 

trabalho imaterial ao grande capital não muda, mas este reconhece e valoriza a nova 

qualidade de trabalho.  

Refere-se Andrade (2014, p. 112) a verdadeiro “modismo” da teoria 

organizacional conservadora na referência à “economia do talento”, ou à “economia 

criativa”, para igualmente designar o trabalho intelectual, ou imaterial. Para ele, trata-

se de um discurso destinado, inicialmente, a dar ênfase ao esgotamento do modelo 

industrial e às mutações sofridas verificadas no capitalismo contemporâneo. 

Segundo Maria PTQK  

estos cambios profundos en la forma de producir riqueza, aunque 
son reales, se han acompañado también de un proceso paralelo, de 
orden discursivo. Para hacerse efectiva, la nueva economía de lo 
inmaterial ha necesitado explicarse a sí misma. Buscarse un nombre 
-y aún está en ello: economía del talento, capitalismo cultural, 
semiótico o informacional, la terminología es amplia y sugerente- y 
rodearse de un entramado de narraciones. Relatos más o menos 
mitificadores que hablan de causas, ciclos, oportunidades y 
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protagonistas, que cohesionan en un proyecto aparentemente 
compartido y proporcionan una hoja de ruta para hacer frente a la 
incertidumbre. La creatividad, en todas sus declinaciones, funciona 
como uno de estos mitos5. 
 

Segundo aquela autora, para compreender-se a mudança de paradigma, é 

realmente preciso entender a nova forma produtiva e teorizar sobre ela, de modo a 

se promover ampla cultura de criatividade, que permeia todos os níveis de atividade 

econômica e é socialmente internalizada como a nova cultura de trabalho 

contemporâneo.  

 Para se dimensionar a centralidade do trabalho imaterial, é necessário que se 

entendam algumas condições que estão na base da sociedade pós-fordista: o 

trabalho se transforma integralmente em trabalho imaterial, e a força do trabalho, em 

“intelectualidade de massa”; essa intelectualidade pode transformar-se em um 

sujeito social politicamente hegemônico.  

 Na medida em que se desenvolve a grande indústria, a criação da riqueza 

real vem a depender menos do tempo de trabalho e da quantidade de trabalho 

empregado e mais da potência dos agentes em ação durante o tempo de trabalho. 

Essa potência não se desenvolve no ambiente imediato da realização do trabalho, 

mas a partir do convívio no corpo social, pilar da reprodução e sustentação da 

riqueza.  

 Para alguns autores da teoria do trabalho imaterial, logo que o trabalho 

imediato deixa de ser a fonte de riqueza, o tempo nele despendido deixa de ser a 

medida do respectivo valor. A mais-valia da massa cessa de ser a condição do 

desenvolvimento da riqueza geral, assim como o não-trabalho de poucos deixa de 

ser condição para o desenvolvimento das forças gerais da mente humana. O avanço 

do capital apresenta um modelo em que o tempo de trabalho na forma de trabalho 

necessário é diminuído, para ganho de tempo de trabalho supérfluo. De um lado, 

reduz-se a força de trabalho produtora de capital fixo, e centra o foco no chamado 

saber social geral, perseguindo uma possível subordinação total. Eis aqui onde 

reside o embate desses autores com os marxistas ortodoxos. 

 De tal modo, não se pensa mais somente na relação simples de subordinação 

do trabalho ao capital. Mais complexa, a relação principia com a autonomia da 

produção em relação ao tempo de trabalho, e segue com a capacidade individual e 

                                                           
5
Disponível em: <http://www.mariaptqk.net/wpcontent/uploads/2013/07/be_creative_underclass_maria 

_ ptqk.pdf>. Consultado em 30/06/2015. 
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coletiva de fruição do tempo. Dentro desse novo padrão de atividade, é sempre mais 

difícil distinguir o tempo do trabalho do tempo da produção, ou do tempo livre.  

 Em outras palavras, quanto o trabalho se transforma em imaterial, e este é 

reconhecido como base fundamental da produção, este processo não investe 

somente na produção, mas na forma inteira do ciclo “reprodução-consumo” 

(LAZARATTO E NEGRI, 2001, p. 30): o trabalho imaterial não produz subordinação 

verticalizada, no modelo industrial, mas cria modelos de produção de subjetividade. 

 O empreendedor, hoje, tem de ocupar-se mais com a reunião dos elementos 

políticos necessários para a exploração da empresa do que com as condições do 

processo produtivo. A subjetividade, como elemento de indeterminação absoluta, 

torna-se elemento de potencialidade absoluta, tornando desnecessária a intervenção 

dominante e vertical do empreendedor capitalista, que se torna cada vez mais 

externo ao processo de produção de subjetividade (LAZARATTO E NEGRI, 2001, p. 

35). 

 O intelectual, por sua vez, produzindo trabalho imaterial, quer na formação ou 

na comunicação, nos projetos industriais ou nas análises políticas, não pode ser 

separado da engrenagem produtiva. Sua atuação não é setorial, tampouco pode ser 

reduzida a uma atuação epistemológica: é no nível do próprio agenciamento coletivo 

que ele intervém. 

  A subjetividade reproduz-se por si só, fora da relação de capital, ainda que se 

converta em “intelectualidade de massa”, a serviço da produção e reprodução do 

capital. Trata-se de uma transformação constitutiva dos novos sujeitos sociais, 

independentes e autônomos, porém contraditoriamente sujeitos ao capitalismo. 

Os conceitos de “intelectualidade de massa” e de trabalho imaterial definem, 

por conseguinte, não somente uma nova qualidade do trabalho e do prazer, como 

também novas relações de poder, e, consequentemente, novos processos de 

subjetivação.  

 A intelectualidade de massa possui participação ativa no processo produtivo: 

é capital fixo sujeito à produção e extensivo à sociedade inteira e sua ordem, 

determinando profunda modificação na forma do poder. 

Nesse ambiente, se a revolta e a reapropriação não se encarnarem em um 

processo de liberação da subjetividade que se forma no interior das máquinas de 

comunicação, elas serão tão-somente a reapresentação, sob novas vestes, da velha 
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forma de Estado liberal. Na nova apresentação, tem-se uma unidade do político, do 

social e do econômico, determinada pela comunicação. 

 

6.2 O ciclo da produção imaterial 

 

Para evidenciar as características do ciclo da produção imaterial, é necessário 

confrontá-lo com a produção da grande indústria e dos serviços. Identificada a forma 

como o trabalho imaterial se insere no pós-industrialismo, interessa identificar como 

aqueles dois últimos setores se organizam neste e são influenciados por ele. 

Quanto à grande indústria, como a empresa e a economia pós-industrial são 

fundadas sobre o tratamento da informação, mais do que assegurar o controle de 

quanto está contido no produto e dos mercados de matéria prima, inclusive o 

trabalho, a empresa organiza-se em torno da última etapa do processo produtivo: a 

venda e a relação com o consumidor. A atenção está centrada na comercialização e 

financeirização, em detrimento da produção.  

Para a maioria das empresas, a sobrevivência está ligada à pesquisa de 

novas aberturas de mercado, que impulsionam a idealização e produção de novas 

mercadorias, variadas e diferenciadas. Isto é, a inovação não é mais subordinada 

unicamente à racionalização do trabalho, mas, sobretudo, aos imperativos 

comerciais (LAZARATTO E NEGRI, 2001, p. 44). Assim, a mercadoria pós-industrial 

é o resultado de um processo criativo dialético entre produtor e consumidor. 

Com relação ao setor de serviços, as características e os processos já 

descritos aparecem ainda mais claramente. Na economia pós-industrial, observa-se 

não o crescimento dos serviços oferecidos, mas das relações de serviço. O produto 

“serviço” torna-se uma construção social norteada pela busca de concepção e 

inovação. Há um deslocamento da pesquisa humana para a exterioridade da 

empresa. 

Quanto mais o serviço se caracterizar como imaterial, maior vai sendo o seu 

afastamento do modelo fordista de produção: se o produto é definido com a 

intervenção do consumidor, estando em permanente evolução, é sempre mais difícil 

definir as normas de produção de serviços e estabelecer a objetivação (fordista) da 

produção e uma medida objetiva de produtividade.  

Dentro desse quadro, pode-se entender que o trabalho imaterial é a interface 

da nova relação de produção e consumo. É ele que organiza e ativa esta relação, 
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dentro de um processo criativo elaborado pela produção audiovisual, publicidade, 

moda, produção de software, gestão de territórios, etc. É o trabalho imaterial o 

responsável pela inovação contínua das formas e condições da comunicação e por 

dar forma e materialização às necessidades, ao imaginário, aos gostos.  

 Logo, se a produção hoje se delineia pela produção de relação social, o 

substrato do trabalho imaterial é a subjetividade e o ambiente ideológico em que 

esta vive e se reproduz. Nesse ponto, a subjetividade deixa de ser apenas um 

instrumento de controle social, tornando-se diretamente produtiva, porque na 

sociedade contemporânea, o objetivo é não apenas construir o consumidor, como 

também erguer um comunicador ativo. 

 O trabalho imaterial não se restringe a atender demandas; sua principal 

função é criá-las. A construção social converte-se em obra econômica. O processo 

de produção converte-se em processo de valorização do bem oferecido.  

  Por sua vez, a comunicação, antes organizada por meio da linguagem, e 

decorrente produção ideológica, literária, artística, investe-se de produção industrial, 

reproduzida por formas tecnológicas específicas e formas de organização de 

gerenciamento. 

 A dimensão individual (subjetividade) se converte em engrenagem de um 

processo de produção organizado industrialmente. A reprodução do conhecimento 

se eleva a patamares de massa, organizada segundo o imperativo de rentabilidade. 

Essa submissão da atividade intelectual à produção econômica gera a mercadoria 

com essência de produto ideológico.  

 Com tal alicerce, passa-se à análise de algumas diferenças específicas do 

ciclo produtivo do trabalho imaterial, com relação à grande indústria e aos serviços.  

 Primeiro, no trabalho imaterial, há uma convergência de várias fontes de 

energia criativa, o que o afasta grandemente das estratégias produtivas da 

administração científica. Diferente deste, aquele tipo de produção não se sujeita a 

cronogramas organizacionais, e sim depende da conjugação da criatividade com a 

imaginação, organiza-se em contornos coletivos e só existe sob a forma de rede e 

fluxo. “A submissão à lógica capitalista da forma de cooperação e do „valor de uso‟ 

desta atividade não tolhe a autonomia e a independência da sua constituição e do 

seu sentido” (LAZARATTO E NEGRI, 2001, p. 50). Nesta hipótese, ficam 

preservados o antagonismo e a contraditória colaboração. 
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 O produto ideológico assume a condição de mercadoria, que não representa 

um reflexo da realidade, e sim um impulso na criação de novas formas de ver e 

sentir, que pedem novas tecnologias e vice-versa, em ciclos intermináveis. 

O conjunto de produtos ideológicos constitui o ambiente mental do homem – 

são mercadorias ricas em especificidades, a despeito de sua produção em escala 

global. Mantêm-se idealmente significativos, sendo o pressuposto e o resultado dos 

processos de comunicação que o circundam.  

 O público tende a tornar-se o próprio modelo do consumidor, com dupla 

função produtiva, de constituir a obra-mercadoria e de consumi-la. A recepção do 

produto é um ato criativo, parte integrante e inseparável da produção da mercadoria.  

Por sua vez, o empreendedor tem que alimentar o consumo pelo consumo, e 

a sua perpétua renovação; para isso, ele tem que representar valores da sociedade: 

“estes valores pressupõem modos de ser, modos de existir, formas de vida que 

funcionam como o princípio e o fundamento dos próprios valores” (LAZARATTO E 

NEGRI, 2001, p. 51). 

 Portanto, para o trabalho imaterial, a produtividade está no conjunto das 

interações sociais. Esta cooperação não pode ser predeterminada pelo econômico, 

exclusivamente, porque se trata da própria vida da sociedade. Todavia, o 

econômico, sem dúvida, interfere nas formas e produtos da cooperação: a este cabe 

gerir e regular a atividade do trabalho imaterial e criar dispositivos de controle e de 

criação do público consumidor, por meio da tecnologia e da informação, além dos 

próprios processos organizativos. 

 Em vista de tais elementos, pode-se concluir que, para esta corrente, está 

superada a noção de criatividade como expressão de individualidade, ou como 

patrimônio das classes privilegiadas; bem assim, está superada a divisão clássica 

entre trabalho manual/intelectual e a criatividade é um processo de construção 

social, não mais subjetiva.  

 

6.3 Estratégias do empreendedor político 

 

 Considerando-se que as restrições impostas à comunicação foram 

superadas, com o avanço da tecnologia, pode-se pontuar que as relações 

comunicacionais foram desterritorializadas, e a lógica do mercado de consumo 

impôs fluxos comunicativos e padrões de conteúdos semânticos globais. 



120 

 

É nesse espaço/tempo que o novo empreendedor utiliza a comunicação como 

modalidade estratégica de comando, configurando uma nova relação entre 

economia política e sociedade.  

Para a empresa contemporânea, a mais-valia não é resultado direto do 

trabalho, porém deriva da produção e do controle dos fluxos financeiros e 

comunicativos. Ou seja, a função central do empreendedor contemporâneo é gerar 

articulações políticas que produzam a mais-valia, novos sentidos e espaço político, 

todos entrelaçados.  

O êxito da produção contemporânea não depende somente da organização 

de tempos e métodos no trabalho da fábrica, ou de determinação de diferenciações 

de produtividade por meio de inovações produtivas, mas da capacidade de 

proporcionar a construção social do mercado (LAZARATTO E NEGRI, 2001, p. 59). 

Nesse contexto, a localização da produção tem apenas importância parcial; já 

a inserção nos circuitos terciários das finanças e dos serviços, ao contrário, é 

decisiva. Então a inserção nas redes de comunicação e de alta tecnologia é 

imprescindível. 

A fábrica, menos vista, não deixou de existir, apenas se expandiu para 

múltiplas esferas da sociedade, socializou-se, tornou-se imaterial, continuando a 

produzir relações sociais, valores e lucro. Daí ser tão corriqueira a existência de 

marcas que operam em sistema de franchising, por exemplo. 

Uma das mais importantes funções do empresário político na construção 

social do mercado reside na formatação do consumidor, função viabilizada pela 

publicidade. Na empresa pós-fordista, a produtividade da publicidade encontra sua 

razão de ser econômica menos na venda do produto e mais na chamada produção 

de subjetividade (LAZARATTO E NEGRI, 2001,, p. 61). 

 Por meio da publicidade, é organizada a interação entre os consumidores, 

sempre mais assemelhada a ações políticas, com produção de sentido para um 

mercado tão amplo que se confunde com a própria sociedade.  

Ou ainda: a publicidade não se presta somente a informar sobre o mercado, e 

sim a construí-lo, identificando não só as suas necessidades, mas, principalmente, 

os seus desejos. Os fluxos de desejo são diretamente verificados, analisados e 

estimulados pela empresa pós-fordista. 
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Esta, no entanto, não se limita à sondagem dos desejos individuais, indo além 

e interpelando diretamente a razão política do homem contemporâneo. Dialoga com 

as suas convicções, valores e posicionamentos.  

Ocupa o espaço público e evidencia que a sociedade contemporânea 

ingressou em um tempo/espaço de valores imateriais sobrepujando os materiais, 

com bens imateriais, “psi” e espirituais derrubando fronteiras entre econômico e 

político. 

Nesse momento, o marketing funciona construindo o produto e buscando a 

respectiva subjetivação, porque o consumidor não é mais passivo-massa a assimilar 

uma mercadoria padronizada; é um sujeito ativo e conectado, em busca do 

conhecimento da íntegra da sua pessoa.  

O capitalismo não é mais centrado na produção, e sim no produto. O 

marketing não é usado somente para a venda, mas objetiva a constituição das 

relações sociais, de informações, de valores para o mercado. 

Sobre isso, diz Ursula Huws (2011, p. 37): 

As atividades humanas [...] estão nas duas pontas do processo: na 
produção e no consumo. O ímpeto inevitável dá-se rumo à complexa 
industrialização do globo, com a população inteira envolvida, de um 
lado, na contribuição para a produção ou a circulação de 
mercadorias, e de alguma maneira, no processo de acumulação de 
capital e, de outro, numa dependência cada vez maior da aquisição 
de produtos para a sua própria sobrevivência. 
 

Em tal contexto, praticamente todas as funções políticas são assumidas pela 

empresa, que se esforça para cercear, ao máximo, a autonomia para o social, o 

político e a comunicação. Todos estes aspectos da vida social vão sendo 

subjugados aos interesses dela (LAZARATTO E NEGRI, 2001, p. 65). 

As relações sociais, produtivas e comunicativas são perpassadas pelo 

trabalho do empresário político. A produção de mais-valia está intrinsecamente 

conectada à vida social.  

Dessa maneira, pode-se concluir que o modo de produção pós-fordista não 

pode ser simplesmente descrito como “produção flexível”, ampliação da jornada de 

trabalho, propagação territorial do trabalho, etc. O panorama é mais abrangente e 

complexo. 

Trata-se da conjunção de diferentes modos de produção, materiais e 

imateriais, e do convívio de diferentes subjetividades, fordistas e pós-fordistas, que 

são, contudo, organizadas por dinâmicas abstratas e universais. Não é o peso 
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quantitativo de um modo de produção ou de uma relação social que os torna 

preponderantes; é o seu posicionamento estratégico e tendencial na organização 

internacional que define a respectiva hegemonia. 

Entretanto, se esse quadro descreve com propriedade o desenvolvimento do 

capitalismo atual, ele se presta também a investigar e prospectar a multiplicidade 

das formas de vida, produção e subjetividade do proletariado mundial.  

Assim, o avanço das pesquisas encaminha o entendimento e a reflexão sobre 

ambos: comportamentos do capitalismo e lutas do trabalho pela autonomia e 

liberdade em relação àquele. 

 

6.4  O sindicalismo em defesa das coletividades contemporâneas 

 

6.4.1 O proletariado contemporâneo 

 

Com base nas considerações anteriores, pode-se entender que, com o 

advento do capitalismo, operou-se transformação essencial na compreensão do 

trabalho. Por concepção, o trabalho é tido como atividade vital, realizadora, com o 

capitalismo, converte-se em trabalho para a alteridade, fundado na propriedade 

privada, no capital.  

O trabalho transformou-se essencialmente, complexificando-se. Diz Antunes 

(2011, p. 233): 

Essa dupla dimensão presente no processo de trabalho que, ao 
mesmo tempo cria e subordina, libera e escraviza, emancipa e 
aliena, humaniza e degrada, oferece autonomia, mas gera sujeição, 
libera e escraviza, impede que o estudo do trabalho humano seja 
unilateralizado ou mesmo tratado de modo binário e dual (grifos no 
original). 
 

Como visto, a partir da década de 1970, o capitalismo se reestruturou em 

escala global, redesenhando novas e velhas modalidades de trabalho, com o 

objetivo de recuperar e ampliar as formas de dominação burguesa (ANTUNES, 

2011, p. 233). 

Proliferam os modelos de precarização do trabalho e a pulverização da classe 

trabalhadora, envolvida pelo empreendedorismo, cooperativismo, trabalho 

voluntário, trabalho flexível, entre outros. 
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A flexibilização – sempre precarizante – pode ser entendida como liberdade 

de empresa, para desempregar trabalhadores, sem penalidades, quando o lucro 

diminui.  

Esse conjunto de transformações construiu uma nova classe trabalhadora, 

multifacetada, fragmentada, e, em geral mais informada e instruída. Explica Antunes 

(2011, p. 235) que a classe trabalhadora compreende a totalidade dos assalariados, 

homens e mulheres que vivem do trabalho e não detêm os meios de produção.  

Na atualidade, essa classe se move segundo algumas tendências, em parte 

já apontadas ao longo do estudo, mas agora categorizadas para uma compreensão 

abrangente. 

Dessa maneira, tem-se que a reestruturação produtiva do capital reduz o 

proletariado fabril, artesanal, estável e especializado. Essa classe vai dando lugar a 

formas mais desregulamentadas de ocupação. 

Os terceirizados, subcontratados, part-time, entre outras formas 

assemelhadas se expandem em escala global. Diz Antunes (2011, p. 235-236): 

Com a desestruturação crescente do Estado de bem-estar social nos 
países do norte e o aumento da desregulamentação laboral nos 
países do Sul, acrescidos da ampliação do desemprego estrutural, os 
capitais implementam alternativas de trabalho crescentemente 
„informais‟, de que são exemplo as distintas formas de terceirização. 
No Brasil, quase 60% da população economicamente ativa encontra-
se em situação próxima da informalidade em meados da década de 
2000. 

  

Aumenta consideravelmente o trabalho feminino em diversos países 

industrializados e também na América Latina. Contudo, essa expansão tem 

expressão inversa quando se trata da temática salarial, pois os níveis salariais das 

mulheres são, em média, inferiores àqueles recebidos pelos homens. O mesmo 

ocorre com relação ao adimplemento regular dos direitos sociais e, especificamente, 

os do trabalho.  

Expande-se o setor de serviços, que, inicialmente, incorporou parcela 

relevante de operários expulsos do mundo produtivo industrial.  

Afirma Antunes (2011, p. 236): 

É necessário acrescentar também que as mutações organizacionais, 
tecnológicas e de gestão também afetaram fortemente o mundo do 
trabalho nos serviços, que cada vez mais se submetem à 
racionalidade do capital e à lógica dos mercados. 
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 Outra tendência é a crescente exclusão dos jovens, que, atingindo a idade de 

ingresso no mercado sem perspectiva de emprego, acabam fazendo filas para 

trabalhar com serviços precários, ou permanecem no desemprego sem perspectiva, 

característico da sociedade do desemprego estrutural. Além deles, são igualmente 

excluídos os idosos e os jovens em idade pós-escolar.  

 Reversamente, tem-se a corriqueira inclusão precoce e criminosa de crianças 

no mercado, em diversas atividades produtivas. 

Como desdobramento dessas tendências, floresce uma forma alternativa de 

ocupação, em empresas com perfil mais comunitário, movidas predominantemente 

por trabalho voluntário, com atividade econômica sem fins predominantemente 

lucrativos, que se desenvolvem à margem do mercado. A expansão deste segmento 

é um desdobramento direto da retração do setor industrial e de serviços, no quadro 

de desemprego estrutural. 

A essas modalidades somam-se os trabalhadores em domicílio, o teletrabalho 

e o trabalho intelectual ligado às redes de comunicação, o proletariado rural e os 

trabalhadores informais: a classe trabalhadora deve ser compreendida conforme 

uma concepção ampliada, que incorpora a totalidade do trabalho coletivo e social, 

que participa da produção de mercadorias, materiais e imateriais, integrando a 

complexa engrenagem da reprodução do capital. 

Conclui Antunes (2011, p. 238): 

O século XXI apresenta, portanto, um cenário profundamente 
contraditório e agudamente crítico: se o trabalho ainda é central para 
a criação do valor – reiterando seu sentido de perenidade –, 
estampa, em patamares assustadores, seu traço de superfuidade, da 
qual são exemplos os precarizados, flexibilizados, temporários, além 
do enorme exército de desempregados (as) que se esparramam pelo 
mundo. 

 

É nesse espaço/tempo que se move o sindicalismo contemporâneo. 

 

6.4.2 A atuação do sindicalismo pelos séculos XX e XXI 

 

Nesse tópico, será traçado o panorama do sindicalismo desde os primórdios 

do Séc. XX, não de forma perimetral, mas pela análise de comportamentos centrais 

da respectiva organização, a partir dos quais a luta operária se delineia nos anos 

subsequentes. 



125 

 

Desse modo, a característica fundamental da organização sindical de então é 

a expansão do debate sobre a pertinência da intervenção da classe trabalhadora 

organizada na organização da empresa. As entidades sindicais dividiam-se entre o 

entendimento pela necessidade de compreensão dos processos de gestão 

econômica e o afastamento da classe trabalhadora deles.  

Alguns defendiam a expansão do conhecimento sobre gestão pela classe 

trabalhadora, para que as estratégias organizacionais pudessem ser entendidas ao 

menos pelas lideranças sindicais, de modo que estas pudessem contrapor seus 

pontos de vista a respeito da gestão econômica, com o intuito de que os lucros 

viessem a ser socializados, de forma justa.  

Outros entendiam não caber na luta operária tal saber: as propostas de 

emancipação da classe trabalhadora e justiça social não demandariam a 

apropriação do conhecimento das razões econômicas na condução das empresas e 

das estratégias organizacionais. 

Em outras palavras, a grande crise de identidade que marca o sindicalismo do 

início do século desenrola-se sobre dois grandes temas: a questão da intervenção 

sindical na gestão econômica e a passagem da prevalência do operário-artesão ao 

operário da grande indústria. 

Como reflexo, essa crise expôs persistente defasagem entre “a evolução da 

composição sociológica da população ativa e a dos sindicalizados, militantes e 

dirigentes sindicais” (LOJKINE, 2009, p. 36). Naquela época, os operários, sujeitos à 

racionalização industrial, eram massivamente não sindicalizados; as críticas ao 

taylorismo e a demasiada exploração do trabalho se chocam com a indiferença da 

massa de trabalhadores, mais preocupada com a busca da melhoria de seus 

salários. 

Na segunda metade da década de 1910, fomenta-se uma teoria de que a 

classe operária deveria participar ativamente da vida econômica; para o seu 

ideólogo, Albert Thomas (apud LOJKINE, 2009, p. 69), a fábrica moderna deveria se 

constituir com um proletariado consciente e organizado, integrante de comissões 

tripartites (Estado, patrões, sindicatos), criadas para disciplinar os problemas do 

proletariado, suas condições de trabalho.  

Segundo essa linha teórica, a classe operária, assim atuante, passaria a ver 

na classe patronal, em grande parte, a “depositária dos interesses industriais do 

futuro”. 
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Obviamente, essa visão antagoniza-se com a ideia do sindicalismo 

revolucionário de que a intervenção sindical tem de ser autônoma e alternativa, com 

o controle operário direto. Para Thomas (apud LOJKINE, 2009), não há verdadeira 

criatividade gestionária do lado da classe trabalhadora, à qual somente cabe esperar 

para colher os frutos do modo de crescimento moderno promovido pelo patronato 

progressista. 

A exposição sobre essa visão do sindicalismo põe em evidência a repartição 

da atuação sindical: sindicalismo reformista, restrito às lutas para melhorias internas 

na relação de emprego, e sindicalismo revolucionário, premido pelo intuito mediato 

de superação da exploração de trabalho segundo o modelo capitalista – a superação 

do próprio capitalismo. 

Os anos da década de 1940 não podem ser considerados simples 

prolongamento da paisagem sindical das décadas anteriores. Nessa época, podem-

se pontuar algumas grandes inovações, a exemplo das cooperações novas e 

sistemáticas da classe operária organizada com técnicos, como engenheiros, e 

pesquisadores de problemas científicos e gestionários, apesar da oposição do 

sindicalismo revolucionário. Ou ainda a crescente preocupação com a eficácia 

econômica, a economia dos gastos organizacionais e materiais, suplantando ideias 

de aumento por pressão pura e simples da produtividade do trabalho.  

A atuação sindical vai criando espaços públicos de discussão, na empresa e 

na região de entorno. 

 Mas, seria possível falar-se em uma verdadeira gestão operária? Ou seja, em 

uma verdadeira participação dos operários organizados na gestão das empresas? A 

intervenção real dos operários na vida cotidiana da fábrica pareceu indiscutível, mas 

a gestão econômica, muito pouco expressiva.  

Porque foi tornando-se evidente a oposição do plano de eficiência econômica 

e a melhoria nas condições de trabalho e os salários. 

 A década de 1950 demonstra uma atuação sindical reivindicativa clássica, 

retratando contrastes bem marcados entre o econômico e o social, o sindicato e o 

patrão.  

O sindicato faz pressão sobre o capital para obter uma distribuição equitativa 

das riquezas produzidas. O debate não se concentra nas formas de gestão, mas na 

parte que cabe aos assalariados, sob a forma de salários, bonificações, descanso.  
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 Mais adiante, a crise econômica estrutural, iniciada no fim da década de 1960 

põe em cheque a divisão do trabalho; é tempo de supressão maciça de empregos, 

procura desenfreada pelo lucro em detrimento da qualidade dos produtos.  

A luta sindical vê-se obrigada a concentrar esforços na manutenção dos 

postos de trabalho, fazendo frente às frequentes dispensas em massa. A solução 

proposta para refrear estes desligamentos surgiria de uma forte diversificação 

industrial das bacias de emprego e a redução do tempo de trabalho e a criação de 

mais um turno na jornada laboral. 

 Destarte, em paralelo, na vida sindical, conviviam as preocupações 

gestionárias e a luta pelo respeito às liberdades (LOJKINE, 2009, p. 102).  O período 

mais marcante em matéria de gestão foi a passagem da década de 1970 à de 1980, 

época em que a atuação sindical realmente teve expressão na gestão empresarial.  

Porém, consubstancia-se um paradoxo: o sindicalismo assimila a cultura da 

produção, mas dela permanece alheio, pois o objetivo daquela jamais se altera – a 

busca por lucratividade é o norte, a exigência de lucro é perene e crescente 

(LOJKINE, 2009, p. 104).  

Para Lojkine (2009, p. 105), esse é, de certa maneira, o drama do movimento 

operário ao longo do Séc. XX: 

Ele nunca é tão forte quanto nos períodos de crescimento 
capitalista, de fartura, em que a justa distribuição dá um sentido à 
reivindicação sindical; ele nunca é tão fraco quanto nos períodos de 
recessão, quando o sindicalismo está em crise, porque não soube 
aqui contestar o próprio tipo de crescimento e de progressão da 
produtividade que funda o capitalismo. „Revolucionários‟ como 
„reformistas‟, os sindicalistas se defrontam com um obstáculo 
cultural maior: o corte entre dois mundos, o da justiça social, da 
satisfação das necessidades e o „da‟ racionalidade capitalista, essa 
lei de ferro, cujo monopólio é reivindicado pelo patronato e que bem 
poucos militantes ousam contestar abertamente. 

 

Se, nos anos 1970/1980, uma grande parte do sindicalismo investiu 

fortemente num novo tipo de ação sindical, de escopo gestionário, é porque havia 

em parte dele a crença na força do movimento operário, ou até mesmo em uma 

posterior tomada de poder revolucionário.  

A ideia de ruptura era um impulso poderoso para parte do sindicalismo. Para 

estes, a grande questão seria o conhecimento de como dirigir uma empresa sem 

resvalar para os critérios gestionários capitalistas.  
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Mas o tempo logo evidenciou que essa aspiração era fundamentalmente 

teórica. Analisada sem pressa, a participação da classe trabalhadora na gestão 

empresarial consubstanciava apenas a ilusão de que o proletariado pudesse influir 

nas opções empresarias. 

O dia-a-dia não enganava. A relação permanecia marcada pela subordinação. 

No sindicalismo contemporâneo, do final do Séc. XX até o presente, as 

mudanças estruturais do capitalismo causam significativos efeitos. A divisão tácita 

dos papéis do trabalhador e do empregador se desfaz.  

Expande-se a demanda pelo trabalho intelectualizado; o papel fundamental 

da relação social no mundo do trabalho leva as grandes empresas a intervir 

diretamente no campo social. Isto é, não há mais atribuições sindicais exclusivas, 

mas sim uma concorrência dos círculos de qualidade e outras estratégias 

gestionárias de inserção social da empresa. 

Ao mesmo tempo, a crise econômica, a redução dos postos de emprego, a 

corrida frequentemente mortífera por produtividade e a precarização do trabalho 

põem em risco a organização sindical. 

Nesse campo aberto, entra o discurso das estratégias organizacionais, no 

sentido de convencer que a única solução está na adesão do trabalhador ao novo 

formato, sem alternativa possível de resistência (LOJKINE, 2009, p. 124). 

Tendo perdido as suas referências antigas, a organização sindical não pode 

mais contar com a polarização patronato, no campo econômico, versus sindicato, no 

social.  

Os próprios assalariados mudaram de perfil: a autonomia é mais forte, e não 

se confunde, necessariamente, com individualismo. Há forte recusa das antigas 

reações comunitárias, bem como exigência por explicações e argumentação 

fundamentada por parte do sindicalismo. 

Defende Lojkine (2009) que seria precisamente nesse momento de ruptura 

com o passado idealizado que o sindicalismo pode encontrar, na 

contemporaneidade, por meio da pesquisa de uma nova estratégia, os traços 

esquecidos de sua herança revolucionária. 

Trata-se de busca por estratégias de atuação sindical em um campo de luta 

marcadamente desigual e complexo. Não há mais um antagonista, mas múltiplos.  
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A diligência estratégica está em ultrapassar a simples rejeição das teorias 

organizacionais, e ir mais além, evidenciando as respectivas contradições, falhas, 

irracionalidade (LOJKINE, 2009, p. 126). 

Em paralelo, o estudo dos serviços públicos, a demonstração da 

inconsistência de políticas de intervenção estatal na atuação do mercado e os 

debates sobre os reais interesses dos cidadãos são outros componentes de uma 

nova providência estratégica, que trata das questões gestionárias, sem delas fazer 

um tabu. 

Para o enfrentamento das novas formas de gestão empresarial, é necessário 

o reposicionamento do sindicato na contemporaneidade, abrindo mão, parcialmente, 

da sua identidade com o conceito clássico de classe proletária.  

Contudo, seria errôneo acreditar que o sucesso da nova orientação de 

intervenção sindical dependa exclusivamente de uma mutação cultural na 

organização sindical, pois há forte dependência da adesão dos trabalhadores – e 

não apenas os sindicalizados –, os quais não têm cultura sindical e nem interesse 

em vir a tê-la. 

O perfil da classe trabalhadora, nos dias de hoje, é desenhado por uma 

estrutura produtiva: o controle sistemático que caracteriza o trabalho de fabricação é 

substituído por um autocontrole e pela assunção, pelos trabalhadores, de objetivos 

minuciosos e opressores. O trabalho em horas suplementares converte-se, 

sigilosamente, em obrigação, dificultando o convívio e estimulando o individualismo.    

É preciso, então, que o sindicato saia da empresa, desenvolva laços com o 

entorno, com os consumidores e usuários, com a administração pública e os novos 

movimentos sociais6. A mobilização coletiva não mais se pode medir pelos 

indicadores clássicos, tais como o número de grevistas, ou o número de dias de 

greve. Diversamente, ela demanda a mobilização pelo convencimento. 

As discussões sindicais são alçadas à discussão pública, para conquistar, 

primeiro, os trabalhadores envolvidos, e, na sequência, a opinião pública. 

Diz Lojkine (2009, p. 298):  

                                                           
6
 A autora desta tese, quando abordou a greve, procurou desencadear um estudo que fosse além da 

dogmática jurídica e da doutrina da OIT, para relacionar o fenômeno aos novos movimentos sociais e 

às teorias dos movimentos sociais. Ver: LIRA, Fernanda Barreto. A Greve e os Novos Movimentos 

Sociais. São Paulo: LTr, 2008. 
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Ao imaginário do combate classe contra classe, sucede, assim, um 
debate muito mais complexo, em que referências são muito menos 
nítidas, em que assalariados não podem mais se reduzir a um grupo 
mítico e homogêneo (a classe operária, o proletariado). 

 

Mas, porque a lentidão das organizações sindicais em responder às 

transformações no mundo do trabalho, porque a recusa em assimilar as novas 

demandas? Aparentemente, o sindicalismo vive ainda crise de identidade.  

Formatado pela grande indústria capitalista, não é mais confrontado pela 

revolução industrial, mas por uma nova revolução, tecnológica e cultural, a revolução 

informacional (LOJKINE, 2009, p. 299). Esta caracterizada pelo primado da 

circulação de informação e da relação de serviço. 

O sindicalismo não pode perder de vista o enfrentamento ao taylorismo, mas 

não pode manter-se indiferente aos anseios que a nova fase do capitalismo suscita 

em quem vive do trabalho. Os vínculos sindicais não são os mesmos: o que os 

velhos sindicalistas designam por individualismo vem a ser apenas um novo formato 

de engajamento nas lutas coletivas.  

Para tentar enfrentar essas interpelações, surge um sindicalismo que não se 

enquadra nos contornos tradicionais – obreirista, reformista –, mas, sim, deve buscar 

engendrar estratégias econômicas alternativas e juntar-se às novas formas de 

mobilização coletiva (LOJKINE, 2009, p. 300). 

Em outras palavras, a luta sindical muda de dimensão, não mais se limitando 

a se infiltrar nas falhas e fissuras do adversário, mas determinando-se a formular 

proposições contra-hegemônicas de enfrentamento ao ultraliberalismo.  

Ao tratar do assunto, Everaldo Gaspar (ANDRADE, 2014, p. 145) propõe a 

realização de um estudo estruturado segundo algumas precauções de método:  

a) Remover as superficialidades encontradas em certos setores da 
doutrina dominante, no que se refere àquelas atuações coletivas 
dirigidas ao interior das organizações, a fim de caracterizá-las a partir 
de sua memória histórica. 
b) Incluir as ações coletivas de natureza política, dirigida à 
emancipação social, para remover a subordinação da força do 
trabalho ao capital. 
c) Articular os dois movimentos de natureza propriamente sindical 
aos demais movimentos libertários desencadeados atualmente, que 
têm a mesma natureza emancipatória e que se espalham por todo o 
planeta. 
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A luta sindical move-se em dois ambientes: no interior das organizações 

produtivas, com caráter meramente reivindicatório; e no ambiente político, com 

cunho revolucionário, emancipatório, articulada globalmente. 

Não se pode pensar o sindicalismo emancipatório desatrelado das lutas 

sociais contemporâneas. É a conexão com os movimentos coletivos dirigidos a um 

novo internacionalismo operário que permitirá a ampliação e a legitimidade da 

atuação sindical na atualidade. 

Para a compreensão das multifacetadas lutas contemporâneas, Everaldo 

Gaspar (ANDRADE, 2014, p. 148) sugere a adoção da classificação proposta por 

Carlos Montaño e Maria Lúcia Durighetto (2011), segundo a qual os Novos 

Movimentos Sociais apresentam uma divisão constituída de três grupos: o Grupo 

Acionalista; o Grupo da Esquerda Pós-moderna; o Grupo dos Seguimentos 

Marxistas ou Comunistas. 

Entretanto, os dois autores já admitem que as duas primeiras correntes já se 

fundem em um “rearranjo” culturalista. 

O grupo Acionalista teria sido fundado por pensadores europeus não 

marxistas, com influência dos acontecimentos de maio de 1968, na França. É o 

grupo liderado pelo sociólogo francês Alain Touraine, o alemão Tilman Evers e Maria 

da Glória Gohn. As premissas teóricas e práticas daquela teoria são alicerçadas na 

sociologia da ação desenvolvida por Max Weber, e, depois, Talcott Parsons. Em 

síntese, para esse grupo, as ações decorrem de escolhas provenientes de uma 

consciência racional dentro de um contexto determinado, a partir dos interesses que 

o identificam. 

Para aquele grupo, a luta não é mais somente pela direção dos meios de 

produção, mas pelas finalidades das produções culturais, correspondentes à 

educação, aos cuidados médicos e à informação de massa.  O seu potencial 

transformador não é político, mas sociocultural. A mudança viria pela “contracultura”, 

pela força de pressão de múltiplos pequenos grupos. A identidade suplantaria a 

unidade. 

O pensamento pós-moderno parte da ideia da crise da razão totalizante, e 

necessidade de produção de conhecimento referente às diferenças, à fragmentação. 

Rejeita a possibilidade de existência de um código ético capaz de contemplar as 

diferentes subjetividades, divididas em diferentes grupos de interesses específicos. 

Para essa corrente, a única forma de ação política, na perspectiva pós-moderna é 



132 

 

baseada na conjunção das particularidades – étnicas, sexuais, ecológicas, por 

exemplo. 

A Leitura Marxista, forjada no mesmo contexto histórico que o grupo 

Acionalista admite a hetorogeneidade das bandeiras, mas preconiza a necessidade 

de esses interesses conectarem-se com a luta operária, para uma ação 

transformadora. O fechamento em práticas localizadas acaba por conduzir a uma 

convivência engessante com o capitalismo. 

Para o marxismo, a centralidade econômico-produtiva torna-se elemento 

fundante da „questão social‟. Logo, suas manifestações (pobreza, desemprego, 

questões de gênero, xenofobia, discriminação racial, sexual, etc.) não perdem vigor 

com as mudanças do mundo capitalista contemporâneo.  

Os movimentos sociais, aos quais se juntam as lutas sindicais, devem ser 

encarados como expressão da luta de classes, pois tais lutas não se limitam à 

produção, mas dizem respeito à sociedade e ao aparelho estatal. 

Assim, sem menosprezar a importância de uma luta simultânea de caráter 

reformista, segundo a leitura Marxista, a convergência de lutas somente se reveste 

de caráter transformador e emancipatório se estiver em sintonia com a luta por um 

projeto de superação da ordem social vigente. 

A compreensão do fenômeno das lutas multifacetárias, da necessidade de 

sua interlocução, amplia os horizontes do estudioso do Direito do Trabalho, 

permitindo a reflexão crítica, ampla e profunda do tecido social sobre o qual as 

normas são depositadas.   

É preciso ressaltar que um olhar atento aos Novos Movimentos Sociais, 

significa, como ficou acima relatado, voltar-se para uma visão analítica sobre as 

Teorias dos Movimentos Sociais7. Quanto aos primeiros registrar que eles já 

começaram, conforme relata Manuel Castells em sua obra Redes de Indignação e 

Esperança (2013) que se espalharam por todo o planeta8.  

                                                           
7
 A propósito ver: GOHN, Maria da Gloria. Histórias dos movimentos e lutas sociais: a construção 

da cidadania dos brasileiros. São Paulo: Loyola, 1995; LEHER, Roberto; SETÚBAL, Mariana (Org.). 

Pensamento crítico e movimentos sociais: Diálogos para uma práxis. São Paulo: Cortez, 2005. 
8
 Além das obras já mencionadas sobre os movimentos sociais e as teorias dos movimentos sociais, 

sugere-se a leitura da dissertação de mestrado de autoria do professor Carlo Cosentino, 
especificamente, o capítulo 4, que trata das “novas possibilidades de reinvenção das lutas coletivas.” 
O autor ainda destaca a importância das novas tecnologias nos movimentos sociais. Vai desde a 
Batalha de Seattle aos movimentos que vêm se desenvolvendo, no presente (Cosentino, 2011, p. 
102-104).  Na secção 6.3, descreve sobre “a inserção dos trabalhadores do conhecimento nos 
movimentos emancipatórios e contra-hegemônicos” (Cosentino, 2011, p. 129-131). Da obra escrita 
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A renovação da hermenêutica jurídica e da aplicação das normas demanda a 

apropriação de tais conteúdos, para que o Direito do Trabalho possa restaurar o 

propósito para o qual foi criado e seguir firme na defesa da cidadania.  

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
por Manuel Castells, e como movimentos conhecidos, registrem-se: Os Indignados e Ocupem Wall 
Street  e as chamadas guerras virtuais desencadeadas pelos hackerativistas. Ver: NABUCO, Ary. 
Hackerativismo: A guerra Instalada no mundo virtual.  São Paulo: Revista Caros Amigos, ano XVI, 
n. 184, p.39-43, 2012.  Eis, por fim, um resumo bibliográfico: CASTELLS, Manuel. Redes de 
Indignação e Esperança. Movimentos sociais na era da internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2013; 
MARICATO, Hermínia et al. Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas 
do Brasil. São Paulo: Boitempo: Carta Maior, 2013; GOHN, Maria da Gloria; BRINGEL, Breno M. 
(Org.). Movimentos Sociais na Era da Globalização. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  Para uma visão 
ao mesmo tempo didática e que opta por uma das teorias dos movimentos sociais, a de raiz marxista, 
ver: MONTAÑO Carlos; DURIGUETTO, Maria Lúcia. Estado, Classe e Movimento Social. São 
Paulo: Cortez Editora, 2011. 
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TERCEIRA PARTE 

A PROTEÇÃO À SAÚDE NO TRABALHO PARA ALÉM DA VERSÃO 

DOGMÁTICA.  PARA UMA RECONFIGURAÇÃO HERMENÊUTICA 
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7 VÍNCULOS DOS ADOECIMENTOS COM O TRABALHO SUBORDINADO. A 

CONFLUÊNCIA ENTRE A TEORIA JURÍDICO TRABALHISTA CRÍTICA E A 

TEORIA ORGANIZACIONAL CRÍTICA 

 

7.1 Contextualização do tema 

 

Vencidas as etapas previstas e definidas nas duas primeiras partes desta 

tese, desvela-se um percurso analítico, que, a seguir, passa a ser sintetizado. 

Inicialmente, foi descrito o perfil da doutrina jurídico-trabalhista clássica que, 

ao tratar do adoecimento, reduz-se a uma análise dos subsistemas normativos que 

dizem respeito à saúde, à segurança e à medicina do trabalho. 

Por este caminho marcadamente dogmático, esta mesma doutrina reduz suas 

proposições hermenêuticas a uma análise voltada para o interior dos subsistemas 

jurídicos. No máximo, procura articular artigos e leis específicas às normas 

internacionais, sobretudo, aquelas oriundas das Convenções e Recomendações 

Internacionais editadas pela Organização Internacional do Trabalho, à busca da 

preservação de um postulado que se tornou prioritário – às vezes lugar comum – e 

que diz respeito à prevalência do que passou a chamar de trabalho decente.  

A partir deste viés argumentativo, lança-se mão dos princípios constitucionais 

fundamentais dirigidos à proteção da dignidade da pessoa trabalhadora para que, 

por meio de uma hermenêutica centrada naquilo que hoje se costuma chamar de 

neoconstitucionalismo, possa-se adotar uma interpretação que faça valer estes 

princípios. E, além disso, justifique, no momento do acesso à justiça e da demanda 

por efetividade do processo, a negativa de aplicação de normas infraconstitucionais 

ou mesmo constitucionais que desrespeitem aqueles princípios.    

O estudo identifica e contextualiza as normas e princípios do Direito do 

Trabalho com as diversas e multifacetadas organizações de trabalho instituídas nos 

últimos anos. Estruturas que são fruto, sobretudo, das novas tecnologias da 

informação e da comunicação, bem como dos modelos de gestão e de 

administração que se impuseram a partir da década de 1980 do século passado. 

Por fim, busca-se engendrar uma linha hermenêutica que, afastando-se das 

proposições doutrinais resultantes da teoria jurídico-trabalhista clássica, evidencia 

que o adoecimento encontra-se vinculado ao próprio objeto do Direito do Trabalho, o 
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trabalhado contraditoriamente considerado livre e subordinado, ou melhor: à 

subordinação da força do trabalho ao capital. 

 

7.2  A aproximação da Teoria Jurídico-Trabalhista com a Teoria Social Crítica 

 

7.2.1 O Direito Capitalista do Trabalho. A visão de Wilson Ramos Filho 

 

Boltanski e Chiapello (2009) defendem que o segundo espírito do capitalismo 

nasce das entranhas dos movimentos forjados em 1968 quando a palavra de ordem 

que explodia nas ruas de Paris era: É PROIBIDO PROIBIR!    

A despeito de os movimentos culturais daquele momento terem sido, em 

parte, refutados pelo marxismo, especialmente o marxismo ortodoxo, na 

interpretação que aqui se faz, baseada na obra daqueles dois autores, entende-se 

as manifestações de então tiveram o mérito de conseguir envolver a crítica social e a 

crítica estética. Isso porque foram capazes de mobilizar, simultaneamente, 

operários, estudantes, intelectuais e artistas.  

 Se é verdade que o espírito do capitalismo sempre teve como pressuposto o 

discurso da libertação é porque, já na sua primeira forma, “ganha sentido 

essencialmente da oposição entre as „sociedades tradicionais‟, definidas como 

opressivas, e as „sociedades modernas‟, únicas capazes de possibilitar 

autorrealização individual” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 423)9.  

Seguindo esse itinerário, o espírito do capitalismo foi levado a oferecer, mais 

adiante, “uma perspectiva de libertação capaz de integrar também as críticas que 

denunciavam a opressão capitalista, ou seja, a não realização de fato das 

promessas de libertação sob o regime do capital” (Boltanski e Chiapello, 2009 

BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 424).  

                                                           
9
 David Harvey afirma que “toda a geografia histórica das despossessões no capitalismo tem sido 

repleta de ambivalências e contradições. Embora a violência de classe envolvida no surgimento do 

capitalismo possa ser repugnante, o lado positivo da revolução capitalista foi que despossuiu as 

instituições feudais arbitrárias (como a monarquia e a Igreja) e seus poderes, liberou energias 

criativas, abriu novos espaços e aproximou as regiões do mundo por meio das relações de troca, 

abriu a sociedade a fortes correntes de mudança tecnológica e organizacional, superou um mundo 

baseado na superstição e ignorância e substituiu-os com uma ciência esclarecida com a 

potencialidade de libertar toda humanidade das necessidades materiais e de carências. Nada disso 

poderia ter ocorrido sem quem alguém em algum lugar fosse despossuído. Ver: HARVEY,  David. O 

Enigma do Capital e as crises do capitalismo. São Paulo: Ed. Boitempo, 2012. 
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 É assim que se pode compreender o segundo espírito do capitalismo, ou seja, 

quando ele eleva a crítica ao tradicionalismo e passa a concentrar-se na crítica do 

próprio capitalismo ou naquilo que ele instituiu de opressivo em suas realizações 

anteriores.  Incrivelmente, 

o capitalismo coopta, pela instauração de novas modalidades de 
controle, a autonomia consentida; mas essas novas formas de 
opressão revelam-se progressivamente e tornam-se alvo de crítica, 
de tal modo que o capitalismo é levado a transformar seus modos de 
funcionamento para oferecer uma libertação redefinida sob os golpes 
do trabalho crítico. Mas a „libertação‟ assim obtida encerra, por sua 
vez, novos dispositivos opressivos que, no contexto do capitalismo, 
possibilitam um novo controle do processo de acumulação. As alças 
da cooptação, portanto, criam uma sucessão de períodos de 
libertação pelo capitalismo e de libertação do capitalismo 

(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 424). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Neste contexto, o segundo espírito do capitalismo apresenta, de modo 

contraditório, a possibilidade de autorrealização imposta e novas formas de 

opressão. Esta a razão pela qual a cooptação e a autonomia, como grandezas 

decorrentes de sua capacidade de autorrealização passam a definir os critérios 

como os trabalhadores serão avaliados.  

Pela compreensão da autora desta tese, o segundo espírito do capitalismo, 

ao se apropriar da crítica estética, buscou esconder a crítica social. Como resultado, 

tem-se que  

o aumento da autonomia e da responsabilidade ocorreu à custa da 
diminuição das proteções de que os assalariados gozavam no início 
do período, proteções que resultavam não só da conjuntura 
econômica, mas também do equilíbrio de poder que lhes fora 
temporariamente favorável. Conforme tivemos ocasião de mostrar no 
capítulo III. A autonomia foi obtida em troca das garantias, de tal 
modo que se trata frequentemente de uma autonomia imposta, não 
escolhida, dificilmente sinônimo de liberdade: „os assalariados recém 
transformados em empreendedores‟ continuam a depender do 
empregador principal, e a subordinação é apenas dissimulada 
formalmente pela passagem do „direito do trabalho‟ para o „direito 

comercial (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 430). 

   

Prosseguindo, dizem os autores (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 430): 

A forma mais impressionante de opressão, entre as que se 
instauraram progressivamente a partir da década de 70, outra não é 
senão a diminuição das garantias de emprego decorrentes dos novos 
modos de utilização do trabalho (temporário, por prazo determinado, 
etc.) e do desemprego. 
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O renascimento da crítica, em tal contexto, deve atentar para a vocação do 

capitalismo para mercantilizar o desejo, especialmente o de libertação, para 

enquadrá-lo e cooptá-lo. Assim, a reformulação daquela deveria levar em conta a 

interdependência entre as diferentes dimensões da exigência de libertação, para, 

desse modo, armar-se e esquivar-se melhor das armadilhas da cooptação. 

 Embora seja possível encontrar referências a estes autores em trabalhos 

publicados por juslaboralistas que integram uma linha crítica10; ainda que, como já 

ficou evidenciado, os juslaboralistas críticos procurem vincular o adoecimento ao 

trabalho subordinado, há alguns que se referem mais diretamente às ligações entre 

essa modalidade de impacto do trabalho sobre a vida humana, a teoria 

organizacional conservadora e as formas de administração e de gestão a partir 

modelo fordista/taylorista até a contemporaneidade. É o caso do jurista paranaense 

Wilson Ramos Filho (2012). 

 Em seu livro “Direito Capitalista do Trabalho”, começa se referindo a um dos 

teóricos do século passado mais importantes para uma compreensão crítica da 

sociedade moderna: Michel Foucault, sobretudo, em razão da sua importância na 

consolidação e no desenvolvimento da teoria organizacional crítica.  

   Para Wilson Ramos Filho, Michel Foucault, a partir da década de 1970, 

procurou estabelecer um contraponto às proposições utilitaristas desenvolvidas por 

Jeremy Bentham ao apontar a genealogia do poder típica da sociedade capitalista 

concebida, sobretudo, a partir da segunda metade do Séc. XX, como uma sociedade 

permeada por um tipo de controle difuso. Sociedade de controle difuso “engendrada 

a partir de um modelo arquitetônico concebido no século XVIII e apropriado a 

instituições que necessitavam manter sob inspeção permanente um grande número 

de pessoas. Esse modelo era o panóptico” (RAMOS FILHO, 2012, p. 27)11.  

                                                           
10

 VIANA, Marcio Túlio.  A terceirização revisitada: Algumas críticas e sugestões para um novo 

tratamento da matéria. Belém. Revista do TRT 8ª. Região. Vol. 46, n. 90, p. 131-147. 
11

 Simbolicamente, correspondia a uma vigilância que partia de uma torre central, em que uma 

pessoa poderia vigiar/ver sem ser visto todas as pessoas alojadas em círculo, a partir do alto e 

daquele ponto central.  Modelo arquitetônico que inspirou as construções de fábricas, prisões e 

hospitais psiquiátricos. A ordem capitalista ainda impunha disciplinas normalizadoras e 

hierarquizadas que permitia vigiar e punir, mas também premiar condutas que se estabelecessem 

conforme a ordem imposta.  Esta a razão pela qual o panóptico tornar-se um paradigma de um 

modelo de sociedade centrado na disciplina, ao contrário da anterior, centrada nas noções de 

soberania e territorialidade.  “Seria aquele na qual a disciplina se exerce diretamente nos corpos e 

nas mentes dos indivíduos, não como imposição, mas com a cumplicidade dos mesmos. Para obter 

tal cumplicidade a sociedade disciplinar utilizará mecanismos de normalização, de adequação das 
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  Utilizando-se dos mecanismos analíticos referidos por Boltanski e Chiapello, 

na obra já citada, aquele escritor indica que, na fase em que imperavam 

mecanismos disciplinares do corpo dos trabalhadores para controlar as suas 

mentes, estes processos normalizadores integravam uma ética fundante do espírito 

do capitalismo, destinada à conformação social.  Tal espírito se instaura como 

ideologia dominante e apresenta, teoricamente, uma capacidade de  

„penetrar‟ o conjunto de representações mentais próprias de uma 
determinada época, de infiltrar-se nos discursos políticos e sindicais, 
de proporcionar representações legítimas e esquemas de pensamento 
aos jornalistas e aos pesquisadores, de tal maneira que sua presença 
é ao mesmo tempo difusa e generalizada (BOLTANSKI e 
CHIAPELLO, 2002, p. 98).  

 

Abre Wilson Ramos Filho (2012), na obra já citada, um capítulo específico 

intitulado “Métodos de Gestão e o Mal-Estar Laboral Globalizado”, em que descreve 

e discute acerca dos novos métodos de gestão, o impacto do desemprego no pós-

fordismo e, mais especialmente, sobre a introjeção da submissão ao capitalismo.  

A originalidade dessa obra, pelo olhar da autora desta tese, está, sobretudo, 

no fato de os citados pesquisadores – Ramos Filho, Boltanski e Chiapello – 

descreverem essas etapas, que eles designam por espíritos do capitalismo, tendo 

como ponto de referência as etapas seguidas pelo desenvolvimento da teoria 

organizacional.  

Daí a respectiva importância como fonte de pesquisa hábil ao esclarecimento, 

das conexões entre a teoria jurídico-trabalhista clássica e a teoria organizacional 

conservadora. Em direção convergente está o pensamento dos autores em seguida 

analisados – Isabele D‟Angelo e Everaldo Gaspar Andrade12. 

                                                                                                                                                                                     
condutas dos indivíduos às condutas que deles são esperadas, dentro e fora dos locais de trabalho. A 

adequação normalizada das condutas, sejam elas de convívio social, de etiqueta, de costumes, 

sejam elas de natureza sexual ou política, se assemelharia a processos de autocontrole ou de 

autocoação, sob a aparência de mecanismos de racionalização constante e crescente” (RAMOS 

FILHO, 2012, p. 27). 
12

 Everaldo Gaspar Andrade, em trabalho específico sobre terceirização, ressalta a dualização do 

assalariado e as etapas ou os espíritos do capitalismo, ao seguir  os passos de Boltanski e Chiapello, 

para falar também da dualização do operariado, fenômeno que vai aprofundar as crises e as dores 

decorrentes da terceirização. Ver: ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. A terceirização no contexto 

das práticas organizacionais e gerancialistas conservadoras. Os mecanismos teóricos e jurisdicionais 

para enfrentar a dualização do assalariado.  In: DINIZ, João Janguiê Bezerra; ANDRADE, Everaldo 

Gaspar Lopes de; RIBEIRO, Marcelo. Estado Democrático de Direito, Acesso à Justiça e 

Globalização Excludente. Brasília: Gomes & Oliveira Editora, 2015. p.239-266. 

. 
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Se, de um lado, no primeiro espírito, o capitalismo estruturou-se para destruir 

um modelo de sociedade dominada por meio de uma oligarquia retrógrada; o 

sistema de legitimação que passou a caracterizar o segundo espírito do capitalismo 

partiu de uma construção teórica voltada para a administração das empresas. 

Segundo Wilson Ramos Filho, três elementos passariam a dar credibilidade às 

promessas de integração vantajosa ao capitalismo: 

(i) a gestão racional por objetivos; (ii) a promessa de melhora 
progressiva das condições de trabalho e de remuneração com base 
em critérios meritocráticos; (iii)  a possibilidade de se construir uma 
carreira nas empresas com remuneração proporcional ao acréscimo 
de produtividade e de lucratividade que aportavam ao negócio 
(RAMOS FILHO, 2012, p. 277). 

 

No contexto desta fase, considerada por ele a do capitalismo organizado, ou 

do somatório de políticas de gestão no setor privado e no público, o autor pontua o 

surgimento de conjunto de executivos que passaram a desempenhar funções na 

máquina burocrática estatal e a se apropriar pelo mercado, graças ao 

desenvolvimento de uma formação acadêmica específica estimulada pelas 

universidades. 

São o que ele chama de administradores profissionais, executivos geralmente 

portadores de diplomas de curso superior que passaram a exercer fundamental 

influência no próprio desenvolvimento e na reciclagem do modo de produção 

capitalista. Tudo em condições de segurança, assegurada pelo Estado, como 

segurança jurídica. Uma verdadeira casta à qual foi confiada a tarefa de recuperar a 

imagem de um modo de produção que saiu arranhada dos acontecimentos ocorridos 

nos anos 1960. 

O escritor resume aquele período, do seguinte modo: 

O redirecionamento estatal nos países de capitalismo central, como 
visto, guarda estreita relação com a necessidade desse modo de 
produção de se relegitimar, incorporando em parte as reivindicações 
que se expressaram nas ruas, durante o ano de 1968 e nos que se 
seguiram, e no interior das próprias empresas; seja pela concessões 
de direitos e garantias por intermédio das negociações coletivas 
com os sindicatos, seja por intermédio de alteração nas técnicas 
gerenciais, para implicar os trabalhadores, e de promessas para o 
futuro, de uma vida melhor aos que aderissem à maneira de existir 
preconizada pelo capitalismo, suprimindo a lacuna identificada pela 

juventude naquele ano que abalou o mundo (RAMOS FILHO, 2012, 

p. 28). 
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Assinala, ao prosseguir, as rupturas que começam a ser desencadeadas nos 

últimos vinte anos do século passado, quando se assiste às tentativas de esvaziar 

os Estados-Nação em sua autoridade, sua soberania, suas prerrogativas de 

organizar a próprio modo de produção capitalista, a partir de uma nova 

institucionalidade supranacional. 

Para que isso pudesse acontecer, tornar-se-ia necessária a “imposição de 

uma nova doutrina, fortemente ideológica e autoritária, que pregava a diminuição do 

papel do Estado em diversos aspectos da vida social” (RAMOS FILHO, 2012, p. 281).  

Houve assim, primeiro, uma inversão de perspectivas: da reterritorialização para a 

desterritorialização;  da deslocalização empresarial para a desconcentração, a 

externalização e a dualização do mercado de trabalho, que conduziram a uma 

verdadeira “inversão do processo vislumbrado nos trinta – „gloriosos‟ – anos 

anteriores‟” (RAMOS FILHO, 2012, p. 283). 

Quanto ao terceiro espírito do capitalismo, com base na obra estudada, é 

possível identificar algumas estratégias que compõem o seu cerne. A primeira delas, 

a tercerização de parte das atividades anteriormente desenvolvidas pela empresa 

para redução de custo; a menos conhecida pejotização, substantivação da sigla 

composta pelas duas letras iniciais da expressão Pessoa Jurídica, para referenciar a 

contratação de pessoa física para prestar serviços em condições análogas às dos 

empregados, geralmente em fraude; e, finalmente, a pouco estudada externalização, 

a subordinação do consumidor, processo complexo segundo o qual uma parte do 

trabalho que anteriormente era executado por um empregado da empresa é 

exteriorizado, para que o próprio consumidor final do bem ou do serviço trabalhe de 

forma não remunerada para o negócio, aumentando suas margens de lucro e a 

produtividade empresarial (RAMOS FILHO, 2012, p. 284). 

O que seria impensável e inadmissível no segundo espírito do 
capitalismo e mesmo na doutrina fordista-taylorista-fayolista aparece 
naturalizado nos métodos de gestão pós-fordista, permitindo a 
existência de, em um mesmo ambiente de trabalho lado a lado, 
desempenhando tarefas similares e complicadas, pessoas 
empregadas por empresas distintas, algumas subcontratadas de 
outras. Esse processo de precarização das relações de trabalho, a 
doutrina chama de dualização (RAMOS FILHO, 2012, p. 284). 

 

Depois de percorrer outras variáveis do processo considerado por David 

Harvey (2012) como aquele que desencadeou a passagem do sistema fordista para 

o sistema de acumulação flexível; de enveredar pelos processos de inovações 



142 

 

tecnológicas nos métodos de gestão e o desemprego vale a pena registrar a sua 

análise sobre a autoimplicação interessada: a avaliação individual indutora de 

sujeição.   

De forma detalhada, aquele autor aborda a sofisticada técnica do que passou 

a considerar como “sequestro da subjetividade dos trabalhadores”. Por tal técnica, 

todos eles – qualquer que seja o seu vínculo empregatício, de terceirizado ao 

autônomo – passam a ser manipulados ou convencidos a incorporarem o sentimento 

de obrigação moral em relação às expectativas da empresa.  

E isso gera um aumento da ansiedade no trabalho, especialmente pela 

composição de sistemas integrados de gestão – enterprise resource plannings – 

permitindo trocas on line de mensagens e comunicações metrificadas e vigiadas 

diuturnamente, e de avaliações individualizadas de performances que chega a um 

complexo sistema de premiações “por bônus ou no sistema de stock-options, do 

mesmo, contribui para a „responsabilização‟ de cada empregado pelo seu próprio 

desempenho, pelos resultados obtidos por sua equipe e pela própria manutenção de 

seu emprego” (HARVEY, 2012. p. 301). 

Esta ruptura com os modelos de gestão anteriores conduz à busca de 

trabalhadores 

mais competentes, flexíveis, polivalentes, criativos e autônomos, a 
serem gerenciados por um coordenador. Logo, muito diferente 
daqueles modelos de gestão anteriores. O novo líder é chamado de 
manager que, por sua vez, é auxiliado por outras figuras – coachs, 
team leaders e experts referenciados por meio de um sofisticado 
sistema informatizado de controle. Seriam eles responsáveis pela 
introdução de mecanismos também sofisticados que objetivam 
manter os trabalhadores em permanente estado de ansiedade 
produtiva, “garantida por avaliações individuais, que se constituem 
na outra técnica de indução da dominação pela precarização laboral 
(HARVEY, 2012, p. 301)13. 

                                                           
13

 A propósito de uma literatura dirigida e superficial sempre presente nas prateleiras e mesas das 

livrarias, ver: GERBER, Scott. Nunca procure emprego! São Paulo: Évora, 2012; PERCIA, André; 

SITA, Maurício. Manual Completo de Coaching. São Paulo: Ser Mais, 2011; WHITMORE, John. 

Coaching para aprimorar o desempenho. São Paulo: Clio, 2009.   

Alguns autores que pertencem à corrente conservadora chegam ao ponto de tentar envolver a 

filosofia com o mundo corporativo. Reportando-se a Adorno, Jadir Mauro Galvão – coach, master 

practitioner em PNL, autor do blog Filosofia nas Empresas (filosofianasempresas.blogspot.com) – 

empreende uma fraca tentativa de superar a filosofia utilitarista, sem conseguir alcançar a crítica feita 

por Adorno à sociedade de sua época em que a Indústria Cultural servia como elemento central de 

manipulação.  

Sem se dar conta de adotar premissas inconciliáveis, defende que “os muros departamentais estão 

ruindo, ainda que timidamente. O interesse crescente pela Filosofia parece ter a capacidade de retirar 

as estruturas meramente burocráticas da caverna [...] O termo „Recursos humanos‟ vem 
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Assinala, com muita propriedade, que o chamado trabalho em grupo (team 

work) assume um papel decisivo no sistema de acumulação e de organização pós-

taylorista, porque se concentra na responsabilidade coletiva de um grupo que já 

nasce centrado na polivalência dos seus membros; na existência um coordenador 

ou um monitor (team leader) que fica responsável pela unidade organizada das 

ações individuais, para a interface com os demais grupos e a direção da fábrica ou 

do serviço.  O “coordenador”, no contexto da administração pós-fordista assume um 

papel completamente diferente. O novo modelo de gestão não deseja que ele 

apareça encarnando a figura austera, antipática – protótipo daquele que assumia o 

tradicional poder disciplinar.   

Diferentemente do que ocorria no segundo espírito do capitalismo, quando os 

chefes eram indicados pelo chefe ou diretor hierarquicamente superior, segundo 

critérios mais ou menos objetivos e meritocratas, esse coordenador não possui 

poder hierárquico sobre seus pares. Seu papel é meramente o de dividir as tarefas, 

manter os ritmos de produção e assegurar o controle de qualidade, gerindo os 

diferentes indicadores do grupo como um todo.  

O sistema pode, ainda, ser aprimorado por meio da inclusão dos indicadores 

de performances de todos os grupos que atuam em um mesmo processo em outro 

instrumento informatizado de análise, permitindo melhor avaliação dos resultados, 

sempre no interesse do incremento da produtividade e da lucratividade da empresa. 

(ROCHEFORT, 2007, p. 56-57 apud HARVEY, 2012, p. 301). 

Ainda em moda, por exemplo, a variável dos especialistas em recursos 

humanos dirigida à inteligência emocional, conforme se pode verificar nos artigos 

publicados em jornais, revistas e disseminados nas rádios e nas televisões.  Tudo 

isso, para superar as dificuldades, melhorar o bem-estar, a sociabilidade e, lógico, 

aumentar a produtividade.   

                                                                                                                                                                                     
paulatiamente sendo substituídos por „capital humano‟, a hierarquia rígida de outrora dá espaço para 

iniciativas de equipes autolideradas [...] e a sinergia dentro e entre equipes é fomentada. Ainda que 

tais iniciativas tenham como finalidade o aumento da produtividade e, com isso, do lucro, elas 

conspiram para uma mudança de paradigma [...] não se trata de esquecer o lucro, mas, de 

reencaminhar as prioridades para uma escala de valores mais lógica e menos ideológica”. Ver: 

GALVÃO,Jadir  Mauro. Filosofia e o mundo corporativo. Revista Filosofia Ciência e Vida. São 

Paulo: Editora Escola, Ano IX, n. 107, p. 5-63, 2015. 
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Em suma, consoante Wilson Ramos Filho (2012, p. 303), a gestão por 

resultados é característica da primeira fase do capitalismo, e a gestão por objetivos, 

essencial ao segundo espírito do capitalismo. 

Na ideologia que preside o terceiro espírito capitalista, ambas perdem 

prestígio em virtude de o gerenciamento por projetos vir a ser apresentado como 

técnica mais eficiente na racionalidade da satisfação do cliente, sempre subordinado 

a uma lógica de satisfação do acionista, do dono do capital (RAMOS FILHO, 2012, 

p. 303). 

Tendo-se em mente que o direito laboral cumpre a funcionalidade de definir 

claramente os papéis, prerrogativas e deveres das partes dos contratos de trabalho, 

em razão de tão profundas transformações, a respectiva eficiência, inevitavelmente 

passa a ser questionada.  

 

7.2.2 A desconstrução do paradigma trabalho livre/subordinado como objeto do 

Direito do Trabalho. A visão de Everaldo Gaspar Lopes de Andrade 

 

Embora se trate de uma opinião pessoal, fruto das pesquisas que a autora 

desta tese vem desenvolvendo desde o mestrado14 as proposições acadêmicas 

voltadas para uma conexão entre o Direito do Trabalho e a Teoria Organizacional 

tornaram-se, em termos de originalidade, um patrimônio, pelo menos no Brasil, dos 

estudos e pesquisas levadas a efeitos nestes últimos trinta anos pelo professor 

Everaldo Gaspar Lopes de Andrade. 

O que agora se torna uma linha de pesquisa respeitável e imprescindível, ou 

seja, ter um olhar mais abrangente, multidisciplinar sobre o trabalho humano e, com 

isso, ampliar os sentidos do trabalho do ponto de vista jurídico-trabalhista, o jurista 

alagoano já vinha empreendendo, desde as últimas décadas do século passado15. 

                                                           
14

 LIRA, Fernanda Barreto. A Greve e os Novos Movimentos Sociais.  São Paulo: LTr, 2009. 
15

 Num livro datado de 2001, é possível verificar referências às obras de Marx; autores que 

analisavam a história do movimento operário – inclusive, brasileiro, dentre eles, os que estudaram o 

movimento anarquista; autores que analisavam a autogestão e as comissões de fábrica, dentre eles, 

Ricardo Antunes; uma incursão pela Sociologia do Trabalho, em que aparece o famoso Tratado de 

Sociologia do Trabalho de Georges Friedmann e Pierre Naville. Ver: FRIEDMANN, Georges; 

NAVILLE, Pierre. Tratado de Sociologia del Trabajo. México: Fundo de Cultura Econômica, 1963.  

Obras fundamentais e que marcam um divisor de águas entre aquilo que ele costuma chamar de 

teoria organizacional crítica e teoria organizacional conservadora aparecem no Capítulo V – Co-

gestão e Autogestão (p. 63-101) – , dentre elas:  PAGÈS, Max. Cultura e Poder nas Organizações. 

Rio de Janeiro: Editora Atlas, 1986.  Tudo isso se pode encontrar no livro: ANDRADE, Everaldo 
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Mas é a partir de meados da década de 1990 do século passado e, sobretudo 

a partir da edição do livro Direito do Trabalho e Pós-modernidade: fundamentos para 

uma Teoria Geral (2005), que este autor consolida definitivamente esta dimensão 

analítica que envolve o Direito do Trabalho com a Teoria Organizacional.  

 Depois de empreender uma descrição detalhada e consistente sobre a 

história do trabalho humano – do apogeu ao declínio do trabalho como sinônimo de 

dever ou de obrigação para o Direito do Trabalho; de apresentar a sua refutabilidade 

ao trabalho subordinado como objeto deste campo do conhecimento jurídico; de 

empreender uma análise crítica sobre o sindicalismo industrial, no contexto da nova 

sociedade do trabalho, descreve, no capítulo 4 daquela obra, o itinerário das teorias 

organizacionais, dos métodos de gestão, de administração e seus reflexos para as 

relações de trabalho.  

Quando se procura um estudo sistemático sobre as teorias organizacionais e 

seus impactos nas relações de trabalho, verifica-se que ele começa sempre a partir 

da Administração Científica- também chamada fordismo/taylorismo- surgida na 

segunda metade do Séc. XX. 

O professor Everaldo Gaspar Lopes de Andrade (2005) inicia sua 

investigação indo ao encontro das raízes da chamada divisão social do trabalho ou 

das raízes do próprio pensamento organizativo. Procura demonstrar que a 

racionalização do trabalho se inicia com o escocês Adam Smith (1985). É bem 

verdade que as descrições feitas para justificar a racionalização do trabalho vai ser 

retratada por Marx, no século seguinte. Mas, o que impressiona, ideologia à parte, é 

que Smith consegue retratar o crescimento vertiginoso da produtividade  do trabalho, 

a partir da mudança na divisão e especialização do processo do trabalho. Por que 

isso acontecia, pergunta o professor Everaldo Gaspar Lopes de Andrade? E 

responde: 

O trabalho, na indústria, estava dividido, a partir de uma série de 
setores, constituindo, a maior parte, de um ofício especial e dividido 
em atividades distintas. Para a fabricação dos alfinetes, por 
exemplo, haveria, pelo menos, dezoito operações distintas, o 
mesmo correria em qualquer ofício e manufatura. Através de suas 

                                                                                                                                                                                     
Gaspar Lopes de Andrade. Curso de Direito Sindical. São Paulo: LTr, 1991.  Os autores citados por 

Wilson Ramos Filho que potencializaram a análise da perda da centralidade do trabalho (Ramos, 

2012, p. 295) – Gorz, Kurz, Grupo Krisis, Rifkin, Forrester, Castells – além de muitos outros compõem 

a vasta literatura manejada pelo juslaboralista alagoano, integram a sua biblioteca e se tornaram 

literatura obrigatória de pesquisadores que a visitam. E sempre que ali se chega há novos livros, o 

que lhes permitem seguir atualizados sobre o tema trabalho humano e suas dimensões.                                                                                 
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observações, se um operário trabalha só na fabricação de um 
alfinete chegaria a produzir, no máximo, 20 alfinetes por dia. Mas, 
dividindo-se as tarefas em dezoito, dez operários produziriam 
48.000 alfinetes por dia, representando 4.800 alfinetes por cada 
operário, ou 240 vezes o que poderia produzir um empregado 
(ANDRADE, 2005, p. 99).  

 

Continua percorrendo a história, para prosseguir falando dos precursores da 

Administração Científica, até chegar à consolidação da Teoria Organizativa – teorias 

clássicas, fases de transição às modernas teorias organizacionais –, para se referir 

também e especificamente às diversas práticas organizativas, destacando a 

Reestruturação Produtiva, ao Programa de Qualidade Total (PQT), aos Círculos de 

Controle de Qualidade (CCQs), ao sistema toyotista. Esta última experiência que 

estabelece uma ruptura com o sistema fordista, já que a produção toyotista é 

variada, diversificada e destina a suprir o consumo – a procura é quem determina o 

consumo e este também determina o que deve ser produzido,  

ao contrário da produção predeterminada pela tradicional produsão 
em série – „just-in-case‟. O objetivo era eliminar os “stocks” de 
matérias primas, de produtos acabados e stocks intermediários. 
Passou a ser denominado produção „just-in-time‟” [...] baseado na 
gestão de fluxos de materiais e de informações a partir da 
racionalização das etapas de transformação industrial. O objetivo é 
equalizar o tempo entre as equipes de trabalhadores, acabar com a 
burocratização, maximinar a integração do processo produtivo, 
eliminar desperdícios e conseguir benefícios de produtividade 
(ANDRADE, 2005, p. 115).  

  

 Termina este longo capítulo apontando os aspectos negativos e positivos dos 

modelos surgidos e que se desenvolveram até aquele que ele foi capaz de 

pesquisar, até 2004, oportunidade em que sugere a bibliografia correspondente.  

Já no livro Princípios de Direito do Trabalho (ANDRADE, 2008) além de 

seguir atualizando a bibliografia sobre este tema, aponta, como um dos princípios do 

Direito do Trabalho o Princípio da Democratização da Economia e do Trabalho, para 

entender que não é possível vislumbrar a existência deste ramo do conhecimento 

jurídico sem superar a subordinação da força do trabalho ao capital e, por 

consequência, introduzir um novo modelo de sociabilidade centrado no 

Desenvolvimento Produtivo com Equidade em que haja a prevalência da Economia 

Social e Solidária.  

Para fechar a sua trilogia, o autor alagoano apresenta o Direito do Trabalho 

na Filosofia e na Teoria Social Crítica (ANDRADE, 2014). O subtítulo não vem por 
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acaso: os sentidos do trabalho subordinado na cultura e no poder das organizações. 

Avisa que se apropriou da expressão os sentidos do trabalho, a partir dos estudos 

desenvolvidos pelo sociólogo Ricardo Antunes; a cultura e o poder das 

organizações, de Max Pagès e de outros pesquisadores franceses que lidam com 

teoria organizativas. Seu objetivo é claro: construir, conforme deixa transparecer o 

jus-filósofo João Maurício Adeodato, ao prefaciar aquela obra:  

Uma teoria iconoclasta sobre seu interesse maior, o problema do 
trabalho humano e sua regulação jurídica, iconoclasta no sentido de 
que está sempre em confronto com as visões dominantes. 
Desconstrói argumentos e preconceitos profundamente arraigados 
no que Luiz Alberto Warat chamou de “senso comum teórico dos 
juristas (ANDRADE, 2014, p. 13). 

 

Na linha do pensamento seguido nesta tese, dois capítulos daquele livro se 

sobressaem, para demonstrar que, sem se estabelecer uma relação entre teoria 

jurídico-clássica e a teoria organizacional conservadora não é possível entender os 

rituais do sofrimento e a morte lenta no trabalho; não é possível entender a maneira 

como a teoria organizacional manipula as relações de trabalho instituídas no interior 

das organizações; como o Direito do Trabalho recepciona, regularmente, legitimou e 

legitima essas formas de domínio e de poder; como, na atualidade, a cultura e o 

poder das organizações e a teoria jurídico-trabalhista estabelecem uma aliança – 

direta e subliminar – dirigida àquilo que consideram como dualização do trabalho.  

A autora deste estudo refere-se especificamente ao Capítulo Sexto – Os 

Sentidos do Trabalho. A Cultura e o Poder nas Organizações – e ao Capítulo Sétimo 

– Os Sentidos do Trabalho para Além da Cultura e do Poder das Organizações 

(ANDRADE, 2014, p. 104-124). 

Mas o referido autor não apenas identifica esta aliança e, em seguida, o 

confronto entre as teorias – jurídicas e organizacionais clássicas e as teorias 

jurídicas e organizacionais críticas –, vai mais além: fecha um cerco. A partir de sua 

compreensão analítica reúne várias correntes filosóficas que estabelecem a crítica 

da modernidade para reafirmar a sua convicção por meio de uma síntese que está 

também naquelas correntes filosóficas: as relações de trabalho centradas na 

subordinação da força de trabalho ao capital são relações de poder.  

Para os esforços analíticos aqui também empreendidos esta versão 

hermenêutica é fundamental, pois enquanto as relações de trabalho se configurarem 
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como relações de poder, impossível, como se verá mais adiante, eliminar o 

adoecimento.  

 

7.2.3 A Subordinação no Direito do Trabalho. Para ampliar os cânones da proteção, 

a partir da economia social e solidária. A visão de Isabele de Moraes 

D‟Angelo 

 

 A professora Isabele de Moraes D‟Angelo (2014), da Universidade de 

Pernambuco lançou, em 2014, uma obra fundamental no sentido de compreender e 

desvendar os enigmas da subordinação, ou melhor, do trabalho 

livre/subordinado/assalariado como objeto do Direito do Trabalho.  

 O que objetivou, no seu estudo, foi empreender um esforço analítico dirigido à 

superação de tal objeto para, em seguida, apontar que este ramo do conhecimento 

jurídico pode, sim, ampliar os cânones da proteção, na medida em que for ao 

encontro da Economia Social e Solidária e, reconhecendo o trabalho como ontologia 

do ser social, possa abrigar todas as possibilidades e alternativas de trabalho e 

rendas compatíveis com a dignidade humana.  

Neste contexto, abrigando ainda aqueles que não desejam se inserir no 

mercado tradicional de trabalho ou foram atingidos pelo desemprego estrutural, 

mecanismo protetivo que se daria por meio da taxação dos fluxos financeiros 

internacionais e da adoção de uma Renda Universal Garantida.  

 O que impressiona no seu estudo, especialmente para o interesse desta 

pesquisa é que a autora foi capaz, e de modo original, de reunir, para uma 

formulação crítica estruturante, as proposições da teoria jurídico-trabalhista 

tradicional às proposições advindas da teoria organizacional conservadora, ou seja: 

a parassubordinação e a flexissegurança – da teoria jurídico-trabalhista 

conservadora – à empregabilidade e ao empreendedorismo – da teoria 

organizacional conservadora.  

Pela primeira vez, pelo menos no âmbito do que foi possível pesquisar neste 

estudo, alguém da área especifica do Direito do Trabalho foi capaz de empreender 

esta compreensão ou esta síntese que agrupa os campos dos chamados saberes 

sociais e que, sem dúvida, caminham juntos, quando, no caso, procuram, de um 

lado – a teoria organizacional – forjar um modelo de sociabilidade do trabalho 
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centrada na dualização; do outro, a teoria jurídico trabalhista, que procura legitimar 

este modelo de sociabilidade.  

A partir deste modelo teórico, foi possível a esta pesquisadora, seguindo o 

rastro da teoria jurídico-trabalhista crítica, fortalecer ainda mais as suas bases 

teóricas rumo a uma nova visão sobre o adoecimento no trabalho. 
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8 AS RELAÇÕES DO TRABALHO SUBORDINADO COMO RELAÇÕES DE 

PODER 

 

Ao longo da primeira e da segunda parte do texto, constata-se a configuração 

de duas abordagens muito distintas do trabalho e da saúde no ambiente do trabalho. 

E se identifica, com clareza, a dimensão restrita e restritiva acerca do problema que 

a visão exata da dogmática jurídica pura pode propiciar. 

 Diante disso, uma primeira conclusão parece inafastável: a tutela específica e 

eficaz da saúde no trabalho não se desenvolve plenamente se o único saber que a 

lastrear for o Direito, separado das demais ciências sociais ou culturais. 

 De saída se intui o porquê. O fenômeno jurídico depende, para sua 

compreensão, de estrutura teórica interdisciplinar, mas a concepção trabalhista é 

construída como ideal para limitar e disciplinar, de forma igualmente ideal, a 

realidade social circundante; e não segue aquela estrutura teórica. Por isso, não é 

capaz de perceber que o regramento é delineado em conformidade com as 

necessidades de pacificação política e de conferência de respaldo de legitimidade às 

forças políticas e econômicas dominantes. 

Assim, o estudo circunscrito ao Direito e sua dogmática não evidenciam a 

extensão do problema, ao tempo que permitem antever a insuficiência da 

compreensão das razões para o adoecimento no trabalho e os motivos de ele ser 

uma constante ao longo de todo o processo de produção industrial e pós-industrial. 

As formas de sofrimento apenas se diversificam e complexificam, sem trégua na 

ocorrência. 

Como primeira lição, um estudante de Direito do Trabalho aprende: a 

subordinação a que diz respeito a lei, como elemento característico da relação de 

emprego é meramente jurídica, não se podendo falar em subordinação econômica 

ou social. Ela se justificaria juridicamente apenas enquanto correlata ao cotidiano da 

relação de emprego.  

Claramente, trata-se de um corte epistemológico bastante estreito, em razão 

da necessária exclusão dos componentes socioeconômicos e políticos que 

desconsidera.  

Para além da dogmática jurídica, o quadro em que se pintam as formas de 

adoecimento no trabalho é bem mais amplo e rico em detalhes. Mas essa visão 
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pode ser transcrita por uma descrição razoavelmente concisa, como se faz nesse 

estudo.  

A sociedade capitalista, seus valores, seus desejos, suas expectativas de 

futuro, seu vislumbre de prosperidade e, sobretudo, seus bens, corpóreos e 

incorpóreos, se constroem a partir do trabalho humano. Do trabalho subordinado, e, 

assim, subtraído mediante insuficiente contrapartida. 

A riqueza acondicionada à ideia do lucro é proveniente da sujeição do 

potencial de trabalho humano, que nasce com cada pessoa, de mais um integrante 

dessa escala social pouco flexível, apesar das promessas iniciais do capitalismo. 

Logo, a subordinação não se restringe ao poder hierárquico do empregador. E 

esse poder não se limita aos comandos verticais, verbalizados ou sinalizados pelo 

pequeno chefe na forma de um gerente ou supervisor. 

A identificação da expressão do poder na escala do superior hierárquico 

direto em relação ao empregado – máquina, executor repetitivo de comandos –, é o 

exemplo que se dá para se tirar o estudioso da escuridão do desconhecimento. É a 

ilustração singela de uma forma de relação social muito mais abrangente, que 

permeia toda a sociedade: a relação de poder. 

Diz Foucault (2009, p. 7-8): 

Quando se define os efeitos do poder pela repressão, tem-se uma 
concepção meramente jurídica desse mesmo poder; identifica-se o 
poder a uma lei que diz não. O fundamental seria a força da 
proibição. Ora, creio ser esta uma noção negativa, estreita e 
esquelética do poder que curiosamente todo mundo aceitou. Se o 
poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser 
dizer não, você acredita que seria obedecido? O que faz com que o 
poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não 
pesa só como uma força que diz não, mas que, de fato, ele permeia, 
produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. 
 

 

A presença permanente das relações de poder na constituição do tecido 

social pode ser analisada cronologicamente, para que se percebam as suas diversas 

configurações.  

Na primeira época, da chamada política clássica, o poder definia-se sob a 

forma de domínio, com o formato de uma ordem social classista e rígida, a exemplo 

das sociedades do Ancien Régime; na segunda época, da representação política e 

das técnicas disciplinares, o poder se apresentava como poder político e 
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representativo dos sujeitos de direito, mediante a sujeição do corpo singular, isto é, 

como interiorização generalizada da função normativa. 

Na contemporaneidade, vivencia-se o terceiro período de organização do 

poder, aquele da política da comunicação, com a transformação geral das condições 

de produção, que agora contam com a participação ativa dos sujeitos, a qual pode 

consubstanciar-se na adesão, resultante do controle daqueles, ou no antagonismo 

que busca a libertação (LAZZARATO e NEGRI, 2009). 

Estas as ligações que estruturam, também, a relação de trabalho 

subordinado.  

Assim, para uma melhor compreensão da matéria, é interessante dividir o 

estudo em etapas. 

 

8.1 O poder nas relações de emprego do capitalismo fordista/taylorista 

 

 Na fase de consolidação do capitalismo, vivia-se o tempo da centralidade do 

trabalho mecânico, não reflexivo, na organização produtiva. A ampliação da 

capacidade produtiva das empresas demanda vasto contingente de mão de obra, 

cujo trabalho era tão mais valoroso quanto mais se aproximasse da perfeição 

técnica, a qual, como sabido, viria com a repetição da execução das tarefas ao longo 

do tempo.  

Nesse tempo, a pontificação das formas de poder não apresentaria 

dificuldade. O capitalismo se estruturava verticalmente, de forma piramidal, e, no 

topo dessa figura, estava o centro emanador de todos os comandos, a pessoa física 

do proprietário.  

 A setorização milimétrica da ordem produtiva desdobrava os comandos até o 

limite da perda do sentido, como narrado por Dejours. Porém, ainda que o 

trabalhador não entendesse o propósito e não alcançasse o resultado do trabalho 

produzido, o poder do comando sempre pairava denso em cada setor da produção.  

 A expressão do poder ocorria, além das ordens para a execução dos 

serviços, por meio da estipulação de longas jornadas de trabalho e de altíssimas 

metas de produtividade. O trabalho subordinado, então, sujeitava as pessoas ao 

desgaste físico intenso e à perda do sentido da própria subjetividade. A ideia central 

do fordismo é converter cada subjetividade em força produtiva domesticada para a 

utilidade e para a docilidade ao comando. 
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 Como aliados nesse processo de captação heterônoma dos sujeitos, o 

capitalismo contava com a doutrinação religiosa – a força do pensamento reformista 

justificava o sacrifício da subordinação como um agrado a um deus e uma forma de 

redenção do sofrimento –, mais a difusão da utopia da ascensão social pela entrega 

da energia produtiva ao capital. 

 A sacralização do trabalho subordinado, na verdade a principal forma de 

inserção social, implicava a expansão do poder do empregador para toda a vida da 

classe trabalhadora. A centralidade da relação de emprego delimitava os demais 

aspectos da vida das pessoas, como a sua conformação familiar, sua educação, seu 

lazer.  

As pessoas que conseguem inserção na condição de trabalhadores 

subordinados encontram acolhida na organização social, e, ainda que sua força 

produtiva seja essencialmente composta pela energia gerada pelo sofrimento,  é 

precisamente ela que vai conduzir a existência da pessoa também fora do trabalho.  

Assim, com cores nítidas e fortes se vislumbra o poder hierárquico no 

contexto do taylorismo e da acumulação produtiva. Os centros de comando, ainda 

que distantes da base da pirâmide produtiva, são facilmente identificáveis. Mas o 

poder que deles emana não se projeta apenas em linha reta descendente; além 

disso, expande-se por reverberação, atingindo as esferas de relacionamento social 

aparentemente mais distantes da fábrica.  

Como narrado por Boltanski e Chiapello (2009, p. 38-40), fazendo menção a 

Marx, o poder não se sustentaria de maneira tão sólida se somente se valesse da 

coerção, sobretudo pelo fato de que a demanda do capital é pela adesão ativa, 

iniciativas e sacrifícios livremente assumidos, não só pelos que ocupam cargos de 

gestão, mas pela maioria dos envolvidos com o trabalho. Desse modo, ainda que 

haja apropriação do trabalho semelhante à escravidão, a imposição de empenho 

não pode ser vista como a única forma de obtenção de dedicação ao trabalho.  

A qualidade do compromisso que se pode esperar depende do 

convencimento na utilidade da atividade não só para o desenvolvimento individual, 

como para o bem coletivo. Os autores chamam de espírito do capitalismo a ideologia 

que justifica o engajamento no capitalismo. 

Ainda sobre o poder, diz Foucault (2009, p. 8): “deve-se considerá-lo como 

uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma 

instância negativa que tem por função reprimir”. Desse modo, para se compreender 
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a extensão dos efeitos do poder regente das relações de trabalho subordinado, é 

preciso constatar que ele se espalha pelas escolas, pelos hospitais, pelos 

manicômios, pelas prisões, pelos exércitos, pelos núcleos familiares básicos.  

Inversamente, a não-sujeição ou a incapacidade de inserção ao poder 

disciplinador vertical delimitam as fronteiras da exclusão social.  

Assim, o poder hierárquico e disciplinar faz-se notar no passado do 

trabalhador, das brincadeiras de infância à formação escolar, no presente da sua 

condição de subordinado e no futuro desenhado por perspectivas de ascensão 

social, de aquisição de bens que serão símbolo da posição social almejada e na 

construção de uma família que possa ser útil, estável e igualmente produtiva. Sobre 

isso, diz Foucault (2009, p. 147): 

É preciso, em primeiro lugar, afastar uma tese muito difundida 
segundo a qual o poder nas sociedades burguesas e capitalistas 
tenha negado a realidade do corpo em proveito da alma, da 
consciência, da idealidade. Na verdade, nada é mais material, nada é 
mais físico, mais corporal que o exercício do poder. 
 
 

Desse modo, resumidamente, pode-se concluir que as relações de trabalho 

subordinado verticalizado são relações de um poder que se expressa com a 

veemência da imposição das atividades mecânicas repetitivas e desprovidas de 

reflexão, mas também de forma sutil e difusa, disciplinando todos os âmbitos da vida 

do trabalhador. Os efeitos desse poder não se limitam à coerção, mas se espalham 

pela formação do indivíduo, perpassando sua educação e refletindo-se como 

projeção dos seus ideais. 

 

8.2 O poder nas relações de emprego do capitalismo pós-industrial 

 

 Entendido que as relações de trabalho subordinado são relações de poder, a 

sua análise ao longo do tempo e sob os efeitos das transformações que o 

capitalismo sofre, não demanda nova investigação acerca da respectiva natureza. 

Dessa maneira, as reflexões centram-se sobre as transformações nas formas de 

expressão do poder, segundo a evolução das teorias políticas e organizacionais que 

vão reinventando e moldando a exploração do trabalho. 
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 O ponto de partida para a compreensão das novas roupagens do poder 

constituinte das relações de trabalho subordinado contemporâneo é a identificação 

do modelo de trabalho que consubstancia o centro das atenções do mercado.  

 No capitalismo fordista, a perfeição na prestação do serviço adviria da infinita 

repetição dos movimentos para a sua execução, ao longo do tempo. O trabalhador 

não precisava refletir, decidir, ou exercer algum tipo de autonomia sobre a execução 

do trabalho. No capitalismo pós-fordista, outros atributos lhe são demandados: é 

preciso que ele tenha certa autonomia, que saiba operar máquinas sofisticadas e 

diversas durante o expediente, que seja multitarefas e apto a assumir 

responsabilidades.  

 Ao mérito pela execução mecânica perfeita soma-se a demanda pela 

capacidade de raciocínio e reflexão rápidas. O trabalho braçal cede espaço ao 

trabalho relativamente intelectual.  

 Não é que a demanda pelo trabalho mecânico desapareça; distintamente, o 

que se nota é a evolução das tecnologias conduzindo à sofisticação de todas as 

formas de trabalho, inclusive daquele. Assim, espera-se do operário a capacidade 

de produzir energia mecânica acompanhada da energia psíquica, a qual vai 

viabilizar a transferência de responsabilidade pelo êxito produtivo ao trabalhador. 

 Desse modo, o interesse maior do capital passa ao trabalho criativo. Essa 

criatividade estará presente no trabalho mecânico e no trabalho puramente 

intelectual.  

 Repitas-se: essa constatação não implica a projeção do fim do trabalho 

mecânico, apenas este deixa de ser a principal categoria.  

 Em tempos de capitalismo global, independente de fronteiras políticas, e 

marcado pelo consumo fluido e ininterrupto, as formas de produção abandonam o 

modelo verticalizado, e, visando ao barateamento dos custos produtivos, 

reestruturam-se de forma horizontal. 

 A terceirização passa a ser a principal regra produtiva, pois o espalhamento 

das etapas produtivas pelo mundo é que efetivamente reduz o custo produtivo.  

 Além disso, o padrão de consumo muda radicalmente: a estratégia será 

incentivar o consumo emocional de bens e serviços, que são feitos para ter 

durabilidade bastante limitada. O desejo pelo consumo é continuamente estimulado, 

e, para tanto, a propaganda é a grande força motriz. 



156 

 

 E a propaganda não se limita ao apelo pela importância e qualidade dos 

produtos vendidos: o foco é outro, o mercado dos sonhos, sentimentos e valores dos 

consumidores. Logo, a ênfase dos textos e das imagens publicitárias será a 

plenitude que o desejo realizado traz e a paz que vem junto. 

Há exemplos: a propaganda do serviço de 4G no sinal da internet, que uma 

vez adquirido, permitirá ao consumidor registrar com a maior precisão possível os 

momentos da vida em que, estando diretamente envolvido, não teria como lembrar 

com minúcias e perderia para o esquecimento; a felicidade do resgate das refeições 

familiares compartilhadas promovida pelo consumo de certo refrigerante.  

Assim, o apelo ao consumo reveste-se de estímulo ao alcance de um estilo 

de vida pleno de realizações. Inatingíveis essas expectativas, o consumidor 

permanece adquirindo bens e serviços os mais diversos, na tentativa da plenitude. 

Importa menos a quantidade de bens e serviços e – muito – mais a manutenção do 

ímpeto irrefreável de consumir. 

É nesse contexto que as relações de trabalho contemporâneas se 

desenvolvem. Não há mais grandes contingentes de trabalhadores em um mesmo 

estabelecimento, a despeito da extensão da produção realizada. Os núcleos 

produtivos são pequenos e desconectados.  

A produção de bens materiais conta com a exploração do trabalho em 

condições precárias, situado em países com redes de proteção social frágeis. 

Apenas no topo da cadeia produtiva e em alguns pontos estratégicos dela há 

trabalho em condições dignas. A demanda por patamares de lucratividade 

inimagináveis vinte anos atrás desmantela a proteção ao trabalho, efetivada apenas 

por meio de ações repressivas isoladas, de iniciativa dos Estados. 

A subordinação deixa de ser verticalizada, pois as teorias organizacionais 

sucessoras da organização científica do trabalho, tayloriana, contrapõem-se a ela, 

apesar de perseguirem o objetivo comum do lucro. As relações não mais seguem o 

modelo empregado/patrão. Os trabalhadores são incentivados a se ver como 

“colaboradores”. A empresa apresenta-se como fonte de segurança e manutenção 

do status social, por isso as pessoas são instadas a se integrar ao seu 

desenvolvimento e se engajar na luta pela sua lucratividade.  

A gestão contemporânea pressupõe a assunção de responsabilidade pelo 

êxito do empreendimento pelos trabalhadores. Daí a requisição de pessoas 
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polivalentes, aptas a enfrentar crises com a mesma destreza com que manejam 

máquinas sofisticadas e dispostas a cumprir metas muitas vezes inatingíveis.  

Interessante notar que a forma encontrada pelo capital para dissimular a 

subordinação foi justamente envolver o trabalhador com a ideia de 

compartilhamento, que implica assumir o ônus do empreendimento, da 

responsabilidade pelo êxito deste. 

Nesse contexto, os signos do exercício do poder são menos evidentes – entre 

colaboradores, a coerção não é eficaz –, mas ele permanece densamente presente. 

As relações de trabalho passam a demandar a entrega da subjetividade do 

trabalhador, para ser aprisionada e devolvida a ele com o molde da produtividade e 

eficiência para os fins do mercado. 

Ainda sobre o poder, analisa Foucault (2009, p. 148): 

A partir dos anos sessenta, percebeu-se que esse poder tão rígido 
não era assim tão indispensável quanto se acreditava, que as 
sociedades industriais podiam se contentar com um poder muito 
mais tênue sobre o corpo. [...] Se ele é forte (o poder), é porque 
produz efeitos positivos a nível do desejo [...] e também a nível do 
saber. 
 
 

Tal como no capitalismo fordista/taylorista, o exercício do poder na realização 

do trabalho se espraia por todos os âmbitos da vida das pessoas que vivem dele, 

mas, desta feita, não se constata diferença entre as formas como o poder se revela 

dentro e fora do trabalho. O caminho da dominação é único: sutil, pelo 

convencimento, ilimitado.  

E disto se abstrai o grande êxito do gerencialismo, conforme explanado por 

Gaulejac: por intermédio da cooptação dos sujeitos que trabalham, foi possível 

destruir a clássica barreira que separava o trabalho da vida. A vida é para o trabalho, 

e pelo trabalho as pessoas enxergam sentido na própria existência.  

Dessa maneira, vê-se que a dinâmica do espírito do capitalismo lastreia-se na 

cooptação. Ou seja, o capitalismo atrai atores que percebem terem sido oprimidos, 

oferecendo-lhes certa forma de libertação que dissimula novos tipos de opressão. 

Essa cooptação se perfaz pela implementação de novas formas de controle, sutis 

(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 425-427). 

As notícias, a propaganda, as universidades, os cursos técnicos e as escolas 

preparam para a sujeição ao trabalho subordinado e se encarregam de manter as 

pessoas nele, neutralizando a respectiva força para contradizer o modelo.  
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Em outras palavras, a tecnologia avançou para ampliar a noção de mercado a 

toda a estrutura social, como relatado por Antonio Negri (2001), para neutralizar e 

processar as críticas que forem surgindo, como narrado por Boltanski e Chiapello 

(2009), e para irradiar os valores do capitalismo para todos os setores da 

organização social.  

Na comparação com a forma de poder exercida na relação de trabalho 

fordista, pode-se dizer que o pós-fordismo revelou uma relação de poder mais 

abrangente e sofisticada, na qual a íntegra da personalidade das pessoas está 

sujeita e é mobilizada a serviço dos interesses do capital.  

 Aqui se inserem os muito enaltecidos modelos de trabalho alternativos ao 

expediente clássico nas fábricas e empresas, como o teletrabalho, as jornadas 

flexíveis, a convivência festiva nas instalações físicas das empresas, as reuniões de 

trabalho regadas a bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. A vida social 

incorporada ao mundo do trabalho, que passa a submeter o sujeito às suas 

demandas por todo o tempo disponível. 

Contraditoriamente, o aumento da autonomia e da responsabilidade implicou 

a diminuição das proteções que os assalariados gozavam anteriormente. Ou seja: a 

autonomia foi obtida em troca da segurança. Revela-se uma autonomia imposta e a 

subordinação é apenas dissimulada pela passagem do Direito do Trabalho para o 

Direito Empresarial.  

 Dizem Boltanski e Chiapello (2009, p. 430): 

A forma mais impressionante de opressão, entre as que se 

instauraram progressivamente a partir da década de 70, outra não é 

senão a diminuição das garantias de emprego decorrentes dos novos 

modos de utilização do trabalho (temporário, por prazo determinado, 

etc.) e do desemprego. 

 

Assim, a análise crítica do panorama do trabalho atual desvela a coexistência 

de duas conformações paradoxais da relação de poder inerente ao trabalho 

subordinado: no centro, a subordinação pelo convencimento, pela adesão das 

pessoas aos projetos e intentos do mercado, efetivada por meio da captação da sua 

subjetividade; na periferia circundante, a relação de sujeição pela força da 

brutalidade, no contexto da exploração do trabalho subordinado semelhante à 

escravidão. 
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8.3  Algumas conclusões: da revolução industrial à revolução 

informática, sempre a mesma força do poder do capital sobre o trabalho 

 

A autora desta tese pretende reafirmar a proposição segundo a qual a 

universalização/legitimação do trabalho contraditoriamente livre/subordinado como 

objeto do Direito do Trabalho não pode ser encarado como um fenômeno trans-

histórico, tal como ocorre nas narrativas contidas principalmente nos manuais de 

Direito do Trabalho – às vezes fragmentadas, às vezes seguindo etapas em espiral.  

Não é assim que se estabelece a narrativa sobre o trabalho humano, em 

termos de filosofia da história. A consolidação de um modelo hegemônico de 

trabalho, que se legitimou, se universalizou e tal como vemos hoje, tem um marco 

histórico determinado e é fruto de uma ruptura entre um modelo de estado e de 

sociedade e outro que se instituiu, a partir do Séc. XVIII.  

Estas as razões pelas quais, para Hobsbawm (2009, p. 21), “o triunfo global 

do capitalismo é o tema mais importante da História nas décadas que se sucederam 

a 1848 [...]. Na década de 1860, uma nova palavra entrou no vocabulário econômico 

e político do mundo „capitalismo‟”.  

Já para Koselleck (1999, p.10) “o século XVIII é a entrecâmara da época 

atual, cuja tensão se acentuou progressivamente desde a Revolução Francesa, que 

afetou o mundo inteiro, extensivamente, e todos os homens, intensivamente”, 

pesando sobre a estrutura da primeira vítima da Grande Revolução, “o Estado 

Absolutista, cujo desaparecimento possibilitou o desdobramento da modernidade” 

(KOSELLECK, 1999, p. 11). 

Não é por acaso que, no Manifesto (1990, p. 27), Marx e Engels deixam 

transparecer o caráter revolucionário da classe burguesa, que se evidenciou quando 

ela transformou todas as atividades até então tratadas com repeito em seus 

trabalhadores assalariados. Porque, com o desenvolvimento da burguesia, do 

capital, desenvolveu-se também o proletariado que eles chamavam de classe dos 

operários modernos que só podiam viver se encontrassem trabalho e que só 

encontravam trabalho na medida em que ele aumentasse o capital. “Esses 

operários, constrangidos a vender-se diariamente, são mercadoria, artigo de 

comércio como qualquer outro; em consequência, estão sujeitos a todas as 

vicissitudes da concorrência, a todas as flutuações do mercado” (MARX e ENGELS, 

1990, p. 27).   
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 A propósito daquele binômio típico da exploração que resulta dessa nova 

divisão do trabalho, que não encontra paradigma nas sociedades anteriores, mas, 

ainda assim, atravessa todos esses séculos, Marx e Engels estabelecem este 

prognóstico:  

Mais ainda, a quantidade de trabalho cresce com o desenvolvimento 
do maquinismo e da divisão do trabalho, quer pelo prolongamento das 
horas de labor, quer pelo aumento do trabalho exigido em um tempo 
determinado, pela aceleração do movimento das máquinas, etc. 
(MARX e ENGELS, 1990, p. 27). 

 

 Para marcar tal ruptura e a hegemonia daquele modelo de trabalho 

legitimado/universalizado, afirmou Marx, em o Capital (2013, p. 349):  

12 horas de trabalho diário numa “workhouse ideal”, na Casa do 
Terror de 1770! Sessenta e três anos mais tarde, em 1883, quando o 
parlamento inglês reduziu, em quatro ramos da indústria, a jornada 
de trabalho de crianças de 13 a 18 anos para 12 horas completas de 
trabalho, foi como se a hora do Juízo Final tivesse soado para a 
indústria inglesa! Em 1852, quando L. Bonaparte, tentando 
consolidar sua posição com relação à burguesia, interferiu na jornada 
legal de trabalho, o povo Frances gritou numa só voz: “A lei que 
reduz a jornada de trabalho para 12 horas é o único bem que nos 
restou da legislação Republicana!” Em Zurique, o trabalho da criança 
de crianças maiores de 10 anos é limitado a 12 horas; na Argóvia, 
em 1862, o trabalho de crianças entre 13 e 16 anos foi reduzido de 
12 e meia para 12 horas; na Áustria, em 1860, ele foi igualmente 
reduzido a 12 horas para crianças entre 12 e 16. Que “progresso 
desde 1770”, bradaria Macaulay com “exultation”! 
A “Casa do Terror” para paupers, com a qual a alma do capital ainda 
sonhava em 1770, ergueu-se alguns anos mais tarde como uma 
gigante “a casa de trabalho” para os próprios trabalhadores da 
manufatura. Chamou-se fábrica. E, dessa vez, o ideal empalideceu 
diante da realidade. 

 

A análise das relações de trabalho subordinado, ao longo da história do 

capitalismo, permite chegar a algumas conclusões com relação às formas como o 

poder nelas se efetiva. A primeira delas aparece clara: o poder é inerente à relação 

de trabalho subordinado. 

As transformações intensas na política, na economia e na sociedade 

determinaram alterações notórias nos signos de poder que marcam a relação de 

trabalho subordinado, sem que isso resvale para o arrefecimento da força do poder 

do capital sobre o trabalho ou – ainda mais distante – para uma redistribuição de 

forças na relação.  
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No capitalismo industrial, o epicentro do poder do capital residia nas pessoas 

titulares das indústrias. A partir da estrutura verticalizada de produção, o poder 

irradiava-se de cima para baixo, com intensa visibilidade. A partir dessas emanações 

intensas, repercutia por todo o meio social, conformando a organização da classe 

operária aos seus propósitos. Essa conformação se dava por meio da restrição do 

acesso à informação, ao lazer e à educação, e, em paralelo, pela captação da 

adesão ao estilo ideal de vida capitalista. 

No capitalismo pós-industrial, o trabalho subordinado passa a demandar certo 

grau de produção intelectual, os operários são mais instruídos e têm mais acesso à 

informação e à cultura. O trabalhador nas atividades mecânicas massivas deixa de 

ser o centro da estrutura capitalista, cedendo espaço – sem ruptura – ao trabalhador 

apto também a produzir trabalho intelectual.  

O desenvolvimento da tecnologia e o aumento do dinheiro em circulação a 

patamares inimagináveis vinte anos atrás não erradicam a exploração desmedida do 

trabalho subordinado. São tempos de convivência do trabalho subjugado, nos 

moldes do início da revolução industrial – portanto equiparável à escravidão –, com 

o trabalho sem hierarquia, por colaboração, integrado à vida, no qual o trabalhador 

assume parcela da gestão, dividindo com o patrão a responsabilidade pelo êxito do 

empreendimento. 

Finalmente, é possível dizer que a reestruturação do poder no interior da 

relação de trabalho subordinado ocorreu por meio da pulverização dele, o qual, 

abrindo mão dos seus signos mais evidentes, pôde destruir todas as barreiras que 

separavam o trabalho da vida, espalhando-se uniformemente, sujeitando os corpos 

e as mentes das pessoas, desde seu nascimento. 

Como narra Foucault: corpos e mentes moldados para a sujeição ao trabalho. 

Sobre isso, diz ele (2009, p. 87-88): 

Nos séculos XVII e XVIII, ocorre um fenômeno importante: [...] a 
invenção de uma nova forma de poder com procedimentos 
específicos, instrumentos totalmente novos e aparelhos bastante 
diferentes, o que é absolutamente incompatível com as relações de 
soberania.  
Este mecanismo de poder apóia-se mais nos corpos e seus atos do 
que na terra e seus produtos. É um mecanismo que permite extrair 
dos corpos tempo e trabalho, mais do que bens e riqueza. É um tipo 
de poder que se exerce continuamente através da vigilância [...]; que 
supõe mais de um sistema minucioso de coerções materiais do que a 
existência física de um soberano. Finalmente, ele se apóia no 
princípio, que representa uma nova economia do poder, segundo o 
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qual se deve propiciar simultaneamente o crescimento das forças 
dominadas e o aumento e a eficácia de quem as domina.          
                                                                                                                                                  

                            
Para perpetuação do poder, um arsenal vasto e diversificado de artifícios 

destinados à produção em série de indivíduos dóceis à sujeição: remédios, 

tratamentos, estética, moda, música, séries de TV, universidades e pós-graduação 

em gestão, estudo do Direito como aplicação pura e simples da norma, escolas 

profissionalizantes desde o ensino fundamental, cursos pela internet de modelagem 

do comportamento, redes sociais incensando a felicidade como obrigação, 

empresas capacitando e estimulando o empreendedorismo, etc.  

 A vida coletiva parece somente fazer sentido acaso os encontros tenham 

alguma finalidade produtiva: festas para convidados selecionados para propagar os 

valores das marcas, espetáculos musicais para divulgar as marcas como “amigas” 

da cultura.  

O modelo de sindicalismo fordista parece apartado dessa evolução. As 

pessoas perderam o interesse e o ímpeto pela luta sindical, nela não identificando o 

propósito emancipatório que explica a sua origem. Assim desarticuladas, 

permanecem à mercê da sujeição, sem expressar resistência. 

Considerando-se que as relações de poder são estruturantes das sociedades, 

pode-se concluir que o poder emanado da relação de trabalho subordinado, alheio 

às estruturas de poder estatais e externos às previsões do Direito, é a força 

agregadora do capitalismo. Por meio das suas mudanças de forma, são assimiladas 

as críticas ao sistema, que se reinventa sem erosão, ressurgindo mais forte e 

disciplinador. 

Assim, do empregado de chão de fábrica do modelo fordista, ao 

“empreendedor-colaborador” do capitalismo global e em rede, as relações de 

trabalho subordinado são o exemplo acabado de relações de poder, que em vez de 

eliminar, amplia as possibilidades e cria novas formas de adoecimento. 

Embora, em todas as etapas do industrialismo burguês, prevaleça o caráter 

militar do poder nas organizações modernas, ainda mais complexo se torna este 

poder nômade quando, segundo os ativistas do CRITICAL ART ENSEMBLE (2001),  

Sua reinvenção baseia-se a abertura tecnológica do ciberespaço onde 

velocidade/ausência e inércia/presença colidem na hiper-realidade. O modelo 

arcaico de poder nômade, outrora um meio para formar um império instável, 
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evoluiu para um meio sustentável de dominação. Em um estado de duplo 

sentido, a sociedade contemporânea de nômades se torna tanto um campo 

difuso de poder sem localização quanto uma máquina de ver que aparece 

como espetáculo. A primeira prerrogativa abre caminho ao aparecimento de 

uma economia global, enquanto a segunda age como uma guarnição militar 

em vários territórios, mantendo a ordem da mercadoria com uma ideologia 

específica para cada área (2001, p. 141) 

  

 

8.4 A produtividade do trabalho. As faces da subordinação e as tecnologias da 

informação e da comunicação. As novas formas de gestão e de 

morfologias do trabalho. A reconfiguração do adoecimento 

 

8.4.1 O aumento vertiginoso da produtividade e da intensidade no trabalho 

 

No âmbito da teoria organizacional crítica, costuma-se utilizar a simbologia da 

esteira de academia para designar o extraordinário aumento de produtividade e, por 

conseguinte, a intensidade no trabalho. Intensidade vislumbrada por Marx e Engels, 

conforme foi descrito na secção anterior, quando eles se referem ao aumento do 

trabalho exigido em um tempo determinado, pela aceleração do movimento das 

máquinas. 

Tomem-se, como exemplos, a passagen do datilógrafo para o digitador; do 

caixa de supermercado, na versão mecanizada à condição atual, em que a esteira 

leva os produtos até o empregado que, agora, leva o código de barra à máquina. Em 

ambos os casos houve um aumento sem precedentes na produtividade, atrelado ao 

aumento da intensidade de trabalho dentro da mesma jornada.  

Ou seja, o trabalho, em face da racionalidade e da eficiência das máquinas, 

em vez de diminuir de intensidade, aumentou de forma extraordinária.  

Entre as enfermidades que atingem esses trabalhadores encontra-se a LER – 

lesão por esforço repetitivo; a cobrança por cumprimento de metas; o atendimento 

exigido por aqueles que prestam serviços nas centrais de teleatendimento, e tantas 

outras.  

Quando o pesquisador se volta para a primeira etapa da divisão social do 

trabalho, aquela visualizada por Adam Smith, caracterizada pela produção linear do 

sistema fordista-taylorista, tão bem caricaturada por Charles Chaplin, e a compara 
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aos modelos de gestão contemporâneos, nota que a busca pela eliminação do 

tempo morto continua ainda mais presente e desumana, com o impulso das 

máquinas ultrassofisticadas e dos igualmente refinados mecanismos de controle e 

de cobrança.  

Aqui se podem registrar duas obras específicas sobre este tema. Adrian 

Soleto da Rosso Valência, citando Ruy Mauro, afirma que  

Incidindo sobre uma estrutura produtiva, baseada na maior 
exploração dos trabalhadores, o progresso técnico possibilitou ao 
capitalista intensificar o ritmo de trabalho do operário, elevar sua 
produtividade e, simultaneamente, sustentar a tendência para 
remunerá-lo em proporção inferior a seu valor [...] uma vez posto em 
marcha um processo econômico sobre a base de superexploração, 
põe-se a andar um mecanismo monstruoso, cuja perversidade, longe 
de diminuir, é acentuada ao apelar a economia dependente ao 
aumento de produtividade mediante o desenvolvimento tecnológico 

(MARINI, 1978 apud VALÊNCIA, 2009, p. 181)16.  

 

Seguindo ainda os passos do autor acima citado, reconhece existir uma 

relação entre produtividade e superexploração do trabalho.  Para ele, a utilização 

das tecnologias da comunicação e da informação “nas economias dependentes, em 

lugar de permitir uma melhora nas condições de emprego e salário dos 

trabalhadores, acentua os mecanismos que elevam a superexploração da força de 

trabalho” (VALÊNCIA, 2009, p. 181-182).  

Uma experiência dramática é relatada pela Professora Juliana Teixeira 

Esteves – deste Programa de Pós-graduação –, em trabalho elaborado junto com a 

Acadêmica Larissa Ximenes de Castilho17.  

Dentro de uma versão dualista aderência/produtividade, as práticas 

gerencialistas impõem, como regra, o sofrimento, no trabalho nas centrais de 

teleatendimento. “Acontece que a cada meta superada, uma ainda mais alta é 

estabelecida e novas formas de opressão, de intensificação crescente, são 

praticadas contra os trabalhadores dessas centrais” (ESTEVES e CASTILHO, 2014). 

Entre as doenças psíquicas que decorrem do modelo de gestação imposto, 

aparecem: 

                                                           
16

 Marini, Ruy Mauro. Las razones del neodesarrollismo (respuesta a Fernando Enrique Cardoso y 
José Serra). Revista Mexicana de Sociología. México, año 40, v. 40, 63-64, 1978. 
17

 ESTEVES, Juliana Teixeira; CASTILHO, Larissa Ximenes de. O Direito do Trabalho na Categoria 
de Direito Humano Fundamental e a Efetividade do Princípio da Proteção Social: as práticas 
organizacionais gerancialistas dos call cenenters e os rituais do sofrimento dos operadores de 
telemarketing, 2014. 
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Síndrome Geral de Adaptação ou Burn out (esgotamento 
profissional), a adição ao trabalho, a Síndrome do Pânico e a 
Depressão, dentre outras enfermidades psíquicas. Mas, a Síndrome 
Geral de Adaptação (SGA) se desenvolve em três fases, na primeira 
o stress laboral desencadeia a liberação e o acúmulo de toxinas na 
corrente sanguínea do trabalhador afetado; na segunda fase 
começam a aparecer os sintomas cognitivos e somáticos 
relacionados ao stress e, na terceira fase, aparecem doenças 

consolidadas, cronificadas (VALÊNCIA , 2009, p. 299).  

 

 

8.4.2 As três experiências diferentes do sistema fordista/taylorista de administração 

e gestão 

 

No tocante ao Poder Disciplinar, ao exercício do comando e da subordinação, 

houve o aparecimento de três experiências diferentes daquelas identificadas no 

sistema fordista-taylorista; como costuma chamar o sociólogo Ricardo Antunes de o 

Chão da Fábrica. 

Na primeira, é possível afirmar que havia, antes, um sistema administrativo e 

de gestão ao mesmo tempo horizontal e vertical. Vertical, porque existia uma escala 

hierárquica rigidamente instituída; horizontal, porque se espalhava nesse mesmo 

Chão da Fábrica, onde era possível vislumbrar as chefias de setor, de divisão, de 

departamentos, de seção; em que eram claras as divisões de papéis; das equipes, 

tudo conforme um organograma e um sistema disciplinar sistematicamente 

distribuídos.  

As responsabilidades vinham dos trabalhadores mais comuns e, de regresso, 

às chefias imediatamente superiores, até chegar ao topo da pirâmide.  

Assim, no contexto do poder de comando, os papéis de chefia e subordinados 

eram claramente definidos.  

Os trabalhadores sabiam a quem deviam o cumprimento de ordens; como 

também os chefes imediatos em relação às chefias superiores. Havia uma única 

possibilidade de disparar o comando: por meio das pessoas fisicamente 

identificadas no interior das organizações.  

Agora, não. Os comandos se espalham por entre os chefes, por meio das 

tecnologias da informação e da comunicação. O sistema de fiscalização é muito 

mais eficiente: audiovisual, efetivado por instrumentos como computadores, 

celulares, tablets, etc.  
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Geraldo Celso Rocha (2005) empreendeu uma pesquisa detalhada sobre as 

mais variadas lesões físicas e psíquicas que atingem os trabalhadores, com base 

nos princípios e regras gerais e especiais de tutela de trabalho, tal como descritas 

no primeiro capítulo desta tese. 

Olhando as inúmeras constatações de adoecimento, fica claro que não há 

uma alternativa jurídico-fiscalizadora-punitiva capaz de eliminar o seu aparecimento. 

Já Edith Seligmann Silva (2001, p. 218-285) deixa transparecer claramente 

que o aspecto central desencadeador da fadiga crônica e suas implicações na 

tipificação da doença mental, a partir de manifestações como insônia, irritabilidade e 

desânimo, como decorrentes da neurose no trabalho, está relacionado à  

restrição da liberdade individual – do espaço, do movimento e da 
comunicação de sentimentos e pensamentos. Esta limitação 
transfere-se também ao espaço e ao tempo extralaboral. [...] Para 
Dejours (25) é no processo de restrição das liberdades do 
trabalhador que se centra a evolução do seu sofrimento mental. A 
coartação dessa liberdade – ao nível de uso do tempo e do espaço, 
da liberdade do corpo, do pensamento e das potencialidades 
individuais foi também identificada nos trabalhadores da pesquisa de 
São Paulo e Cubatão (65) (SILVA, 2001, p. 264-265).  

 

 Um dos sistemas mais atualizados, eficientes e cruéis de controle e de 

dominação foi introduzido sob a denominação CCQ (Controle de Qualidade Total). A 

partir da promessa de enriquecimento de cargos, da adoção do trabalho em grupo – 

em equipes semiautônomas, parece, à primeira vista, progressista e humanizado, 

para não revelar as estratégias que conduzem à superexploração. Como salienta 

ainda Edith Seligmann Silva (2001, p. 281): 

Assim, constata-se que, infelizmente, em determinados contextos de 
poder, mesmo os valores mais altruístas podem ser manipulados 
meramente em favor de novos aumentos de produtividade. O que, 
aliás, explica o incrível êxito – do ponto de vista empresarial – das 
indústrias japonesas, que vêm acoplando o incremento das 
tecnologias sofisticadas a uma sutil extração de criatividade e sobre 
trabalho, a partir dos CCQ. 
 
 

 Um dos modismos que tentam “atualizar”, as regras traçadas pelo CCQ é 

aquele analiticamente criticado e denunciado por meio da Teoria da Análise do 

Discurso, por Maria Virgínia Borges Amaral (2005).   

Trata-se da chamada teoria do Discurso da Qualidade Total.  Ao pregar a 

prevalência da individualidade, da autonomia, da liberdade e da igualdade dos 

sujeitos, em que o empregado não é mais empregado, mas colaborador; ao tentar 
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empreender uma ressignificação dos paradigmas que justificam e sustentam a 

própria relação de exploração do trabalho pelo capitalismo; outra coisa não faz 

senão manter a reprodução da ordem capitalista centrada na subordinação da força 

do trabalho ao capital. 

Este poder de comando e de fiscalização transborda os muros das fábricas, 

acompanhando, indistintamente, os empregados e os que também exercem funções 

de mando e de gestão. Em tais circunstâncias, serão todos eles submetidos a um 

controle e uma fiscalização que lhes acompanham onde estejam.  

A literatura organizacional crítica constata que o discurso, por exemplo, rumo 

ao empreendedorismo, conduz a uma forma disfarçada de subordinação. Ser 

empreendedor, no fundo, significa que o antigo trabalhador subordinado vai prestar 

o serviço da mesma maneira, mas, agora, assumindo os riscos, inclusive dos 

encargos sociais. O mesmo acontece com a parassubordinação e a flexissegurança.  

Por isso, vale a pena reforçar a versão analítica esboçada pela professora 

Isabele D‟Angelo que foi capaz, como já mencionado, de reunir 

parassubordinação/flexissegurança com empregabilidade/empreendorismo. 

Também se ratifica o que está transcrito na obra escrita por Afrián Valencia 

(2009), quando o referido autor reconhece as transformações históricas verificadas 

na centralidade do trabalho e uma reconfiguração na relação entre capital e trabalho. 

Mas, adverte que não se pode com isso deduzir que o mundo do trabalho – força de 

trabalho, processos de trabalho, subjetividade, etc. – “tenha deixado de ser a força 

essencial da produção e da criação de valor” (VALENCIA, 2009, p. 153). 

Lembra aquele autor, citando Fiori (2001), que as estatísticas demonstram 

milhares de desempregados, que seguem “ligados ao mesmo “paradigma do 

trabalho”, mas agora como trabalhadores precarizados, terceirizados ou 

subcontratados, com direitos cada vez mais limitados e cada vez mais alheios do 

mundo das organizações sindicais” (VALENCIA, 2009, p.153).  
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9 PARA UMA RECONFIGURAÇÃO HERMENÊUTICA SOBRE A PROTEÇÃO À 

SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

9.1 O descompromisso da teoria jurídico-trabalhista clássica com uma versão 

interdisciplinar, especialmente com a Sociologia e a Teoria Organizacional 

para compreensão do adoecimento 

 

O estudo deixou transparecer, de forma inequívoca, a obsolescência da teoria 

jurídico-trabalhista tradicional, ao não manter uma perspectiva interdisciplinar e, por 

conseguinte, não dialogar com a Sociologia do Trabalho e, menos ainda, com a 

Teoria Organizacional.  

Fechado em si, o saber jurídico desconhece que este último campo do saber 

social, a partir de teorias contemporâneas muito sofisticadas, aponta para métodos e 

práticas de gestão que, no fundo, são os verdadeiros responsáveis pelas 

transfigurações historicamente experimentadas, as quais, por sua vez, tipificam os 

adoecimentos e as diversas manifestações decorrentes do binômio: formas de 

gerenciamento/inserção de novas tecnologias.  

Maria Cecília Pereira e Mozart José de Brito (2009, p. 72) reconhecem que 

tanto na sociologia quando na administração, alguns trabalhos 
publicados em períodos científicos sinalizam para um movimento 
teórico-metodológico neste sentido. Nesses trabalhos, observa-se 
que o enfoque é, acima de tudo, interdisciplinar. 
  
 

Daí apontarem as incursões interdisciplinares que vem ocorrendo 

simultaneamente nos campos da Sociologia e da Administração (PEREIRA e 

MOZART, 2009, p. 72): 

No campo da administração, o intercâmbio entre discussões da 
sociologia, psicologia e antropologia é fundamental para o avanço na 
forma como o fenômeno organizacional, sua estrutura, 
funcionamento e seus membros possam ser compreendidos. Na 
sociologia, a noção de subjetividade socialmente constituída, torna-
se importante para essas iniciativas (FONTANA, 2000). Na 
administração, esse conceito impulsiona um redirecionamento acerca 
dos estudos sobre gênero, principalmente, aqueles que privilegiam a 
dinâmica discursiva dos sujeitos como veículo para compreensão da 
realidade, ressaltando a intersubjetividade. (CREMER; NETO, 
SILVA, 2002 CREMER, BRITO, CAPPELLE, 2004)”. 
 
   



169 

 

Estudos de psicologia também estão se envolvendo com os movimentos 

sociais, para interpretação das violências e das representações sociais, articulando 

psicologia com ativismo político, o que, decerto e nesta visão interdisciplinar, ajuda o 

pesquisador a compreender as teorias dos movimentos sociais e suas implicações 

na retomada das ações coletivas/sindicais, no âmbito do adoecimento e das 

enfermidades profissionais18.  

Por fim, como conhecer os mecanismos de controle sobre a vida humana por 

meio do trabalho sem um estudo interdisciplinar? Os depoimentos transcritos na 

analisada obra de Vicent de Gualejac (2007) tornam-se, igualmente, um alerta para 

se refletir sobre o futuro do próprio Direito do Trabalho: 

Para Norbert Bensel, diretor de recursos humanos da Daimler-
Chrysler, “os colaboradores, seu know-how e suas flexibilidade, sua 
capacidade de inovação e sua preocupação com os desejos da 
clientela constituem a matéria-prima dos serviços inovadores [..]. 
Eles são empreendedores (Gorz, 2003). Os trabalhadores, assim 
como os desempregados, são convidados a se tornarem 
empreendedores. O humano se torna o principal recurso da 
empresa, um fator essencial de seu desenvolvimento. Convém 
portanto gerenciá-lo ao mesmo título que as finanças, as matérias-
primas, as tecnologias, os estoques. As teorias do capital humano 
ilustram perfeitamente a prevalência da abordagem gestionária para 
tratar de tudo aquilo que se refere à vida dos homens e das 
mulheres. [...]  Assim Pierre Lévy descreve sua sociedade ideal na 
qual “todo o mundo estará constantemente  ocupado em fazer 
business [...] até os assalariados se tornarão empreendedores 
individuais, gerenciando sua carreira como a de uma pequena 
empresa [...]. A pessoa se torna uma empresa, não há mais família 
nem nação que resista a isso. A característica do mundo 
contemporâneo é doravante que todo o mundo faz comércio, ou seja, 
compra e vende [...] e quer revender mais caro do que investiu”. Na 
nova ordem mundial, dominada pelos valores de empreendimento, 
tudo é business. O conjunto da sociedade deve aceitar a lei 
inelutável do comércio. Cada um é convidado a se vender para 
enriquecer. O comércio não é mais apenas um meio para favorecer 
as trocas e permitir a cada um comprar aquilo que tem necessidade. 
Ele se torna a própria finalidade da vida humana, seu fim último, sua 
razão de ser (GUALEJAC, 2007, p. 179). 

 

A se ter uma ideia desse falta de compromisso analítico com uma visão 

interdisciplinar, basta constatar o seguinte: quando se folheia um manual de Direito 

do Trabalho verifica-se que ele não vai tratar, de saída, no Direito Individual e no 

Direito Sindical ou Coletivo do Trabalho. Vai tratar do DIREITO DO TRABALHO 

                                                           
18

 Ver: GUARESCHI, Pedrinho; HERNANDEZ, Aline; CÁRDENAS, Manuel.  Representações sociais 
em movimento: Psicologia ativismo político. Porto Alegre: Edipucrs, 2010. 
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(denominação ou nomenclaturas, conceito, fontes, princípios, autonomia, eficácia da 

norma trabalhista no tempo e no espaço ) e, dentro deste aspecto que se pode 

chamar de Teoria Geral do Direito do Trabalho ou Teoria Geral do Conhecimento 

Jurídico Trabalhista, aparece o tema relações do Direito do Trabalho com os demais 

ramos do direito e a ciência em geral. 

Por meio da pesquisa empreendida nos manuais que compõem o primeiro 

capítulo, foi possível verificar que os autores que trataram especificamente sobre o 

tema da saúde e segurança do trabalho o fazem de forma restrita, embora ele 

apareça compondo uma dimensão epistemológica fundamental: a Teoria Geral. 

Na relação entre o Direito do Trabalho e a Medicina do Trabalho, por 

exemplo, aparecem meras transcrições dos subsistemas jurídicos ou de uma 

proteção apenas integrante de normas gerais e especiais de tutela de trabalho. Mais 

curioso: mesmo os autores enquadrados como adeptos da teoria social crítica, nada 

dizem especificamente sobre as relações do direito do trabalho com as ciências em 

geral19.  

A única obra que dedica uma atenção especial a este tema, dando a ele 

tratamento para além de uma versão dogmática e para reforçar a importância de 

uma versão interdisciplinar centrada numa bibliografia atualizada e para articular o 

Direito do Trabalho, por exemplo, com os demais ramos da ciência (medicina e 

engenharia, história, geografia humana, teorias da comunicação e da informação, 

estatística, ética e antropologia) é o livro “Direito do Trabalho e Pós-modernidade” 

(ANDRADE, 2005). Quando se refere às relações com os demais ramos do Direito, o 

primeiro que aparece é exatamente a relação com a filosofia do Direito. 

 

 

 

 

                                                           
19

 São exemplos os livros escritos especificamente sobre Teoria Geral do Direito do Trabalho: 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Teoria Geral do Direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1998; 
SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Curso de Direito do Trabalho: Teoria Geral do Direito do Trabalho, 
Volume I – Parte I. São Paulo: LTr, 2011; FELICIANO, Guilherme  Guimarães. Curso Crítico de 
Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2013; RAMOS FILHO, Wilson. Direito Capitalista do 
Trabalho: História, Mitos e Perspectivas no Brasil. São Paulo: LTr, 2012. 
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9.2 O vínculo irreversível do adoecimento com o trabalho subordinado. A 

redescoberta do trabalho como ontologia do ser social e distante do 

adoecimento 

 

Hannah Arendt (1993) aponta como única atividade que corresponde 

estritamente a uma ausência completa do mundo ou a uma perda do mundo, pois 

vem a decorrer apenas da dor, é o que ela chama de labor.  

É que, neste caso, o corpo humano, apesar de encontrar-se em atividade e 

voltar-se para si mesmo, “concentra-se apenas no fato de estar vivo, e permanece 

preso ao seu metabolismo com a natureza sem jamais transcender ou liberar-se do 

ciclo repetitivo do seu próprio funcionamento” (ARENDT, 1993, p.127). 

Não foi diferente, nas demais etapas históricas, até chegar-se à fase pré-

capitalista e, desta, aos dias atuais.  Aquela filósofa admite a espetacular elevação 

deste labor, que sai da mais humilde e desprezível posição rumo à mais alta 

categoria: a mais estimada de todas as atividades humanas.  

Adverte, é bom ressaltar, que tudo isso começou quando Locke descobriu 

que o “labour” seria a fonte de toda propriedade; prosseguiu quando Adam Smith 

afirmou que esse mesmo “labour” era a fonte de toda a riqueza; atingiu o seu clímax 

no “system of labour” de Marx, no qual o labor passou a ser a origem de toda 

produtividade e a expressão da própria humanidade do homem (ARENDT, 1993, p. 

113).   

Logo, segundo Hannah Arendt (1993), entre labor e trabalho existiu, em todas 

as etapas históricas, um desprezo pelo labor, se comparado com as atividades 

políticas, artísticas, filosóficas, etc.20.  

Um polêmico filósofo que viveu a modernidade também expôs a sua crítica à 

moderna divisão social do trabalho, pois segundo ele,  

                                                           
20

Os sentidos da condição humana e a diferença entre labor e trabalho, em Arendt, foram retratados 
na obra: ADEODATO, João Maurício Leitão. O Problema da Legitimidade: No rastro do pensamento 
de HANNAH ARENDT. Rio de Janeiro: Forense, 1989.  No Capítulo VI aparece sua impressão sobre 
“a ação e a vida activa” (p. 113-131). Desse modo,  “importante característica do labor, como visto, é 
estar ligado a um sentido de dor e sofrimento. Por isso mesmo é uma atividade necessária, realizada 
porque não há outro jeito. A justificação da escravidão em Aristóteles: como nota Arendt, „Ao contrario 
do que ocorreu em tempos posteriores, a instituição da escravidão na antiguidade não foi uma forma 
de obter mão-de-obra barata nem instrumento de exploração para fins de lucro, mas sim a tentativa 
de excluir o labor das condições da vida humana. Tudo o que os homens tinham em comum com as 
outras formas de vida animal não era considerado humano‟. Ela se baseia na Política (1253b) de 
Aristóteles” (p. 118). 
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O que destrói um homem mais rapidamente do que trabalhar, pensar 
e sentir sem uma necessidade interna, sem qualquer escolha 
pessoal profunda, sem prazer – como um simples autônomo do 
“dever”? Essa é quase a receita da décadence, e até mesmo do 
idiotismo (NIETZSCHE, 2012, p. 33). 

 

O apogeu da crítica da modernidade aparece numa obra fundamental escrita 

por Adorno e Horkheimer (1985, p. 200) – Dialética do Esclarecimento. Para eles, a 

filosofia  

limita-se a escutar dela a mentira de que ela seria inevitável. Não se 
deixando hipnotizar pela superioridade do poder, ela segue-o em 
todos os cantos e recantos da maquinaria social que a priori não 
deve ser nem derrubada, nem redirecionada, mas compreendida 
sem sucumbir à fascinação que exerce. Quando os funcionários que 
a indústria mantém em seus setores intelectuais, as universidades, 
igrejas e jornais, pedem à filosofia que apresente o passaporte dos 
princípios com que legitima suas buscas, ela cai num embaraço 
mortal.  

 

No contexto do marco teórico proposto neste trabalho, a autora invoca o 

professor Stéfano Toscano. Seguindo o rastro de Foucault, defende ele que o 

sistema do direito e o campo do judiciário  

são os vínculos permanentes de relações de dominação, de técnica 
de sujeição poliformas. O direito, é preciso examiná-lo, creio eu, não 
sob o aspecto de uma legitimidade a ser fixada, mas sob o aspecto 
dos procedimentos de sujeição que ele põe em prática. Logo, a 
questão, para mim, é de curto circuitar ou evitar esse problema, 
central para o direito, da soberania e da obediência dos indivíduos 
submetidos a essa soberania, e fazer que apareça, no lugar da 
soberania e da obediência, o problema da dominação e da sujeição. 
(TOSCANO, 2009, p. 171)  

 

Quando se nota a forma como o poder e a dominação se instauram no âmbito 

das relações de trabalho ou, como admite o professor Everaldo Gaspar Lopes de 

Andrade na sua última obra (2014), é possível vislumbrar, seguindo ainda o rastro 

de Foucault, através dos passos deixados por Stefano Toscano, se as relações de 

poder acabam formando um tecido espesso que atravessa os aparelhos e as 

instituições, sem se localizar exatamente neles, o mesmo se dá com a pulverização 

dos pontos de resistência que atravessa as estratificações sociais e as unidades 

individuais. (FOUCAULT, 1988, p. 91-92). (Idem, p.187).  

Trata-se, segundo ele, de uma ficção que se torna absolutamente necessária,  

pois tranquiliza a todos, instituindo um mundo sem vencedores nem 
vencidos, um mundo em que a adesão é espontânea; no qual o 
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consenso é aceito. Ela protege o senhor, na medida em que ele não 
mais precisará usar a força direta para governar, e poderá se basear 
somente no verbo, na linguagem que ele mesmo criou e que se 
tornou a única passível de utilização. Ele protege também os 
vencidos que deixam de sentir que perderam sua identidade. Pelo 
contrário, passam a se reconhecer no senhor e em sua palavra. 
Portanto, não precisam mais arriscar suas vidas. Podem viver 
dignamente, recusar o confronto com a morte e trabalhar no mundo 
do econômico, no mundo burguês. O universo do trabalho é a vida 
cotidiana, que exclui a referência à morte, o desejo infinito do todo, e 
se contenta com a satisfação das necessidades, num jogo contratual 

definido pelo vencedor (FOUCAULT, 1988, p. 67). 

  

Conforme já ficou também evidenciado, se a universalização e a legitimação 

do trabalho subordinado surgiram para instituir um modelo de sociedade centrado 

na subordinação da força do trabalho ao capital e, logo, no sofrimento, na dor, no 

adoecimento, o Direito do Trabalho não somente deve denunciar analiticamente 

este pressuposto mais estabelecer duas afirmações fundamentais:  

a) que o trabalho humano contraditoriamente livre e subordinado, por 

provocar adoecimentos, deve ser ainda mais protegido; 

b) que a teoria jurídico-trabalhista deve, por consequência, privilegiar o 

trabalho livre, a partir de três alternativas que possam ir ao seu encontro: 

a prevalência da Economia Social e Solidária, como propõe a professora 

Isabele D‟Angelo (2014); a adoção de uma Renda Universal Garantida, a 

partir da taxação dos fluxos financeiros internacionais, como propõe a 

professora Juliana Teixeira Esteves (2010); a drástica redução da jornada 

de trabalho, como propõe o professor Everaldo Gaspar (2014). 

 

Neste contexto, deve-se adotar outra versão filosófica, tal como preconizou 

Hannah Arendt, para afastar-se da versão contratualista/liberal que tem origem em 

Locke e Adam Smith, já que aqui não se admite, como Arendt, que a visão de Marx 

sobre o trabalho seja idêntica àqueles pensadores, mas sim, inversa.  

Aliás, segundo Marx (apud ANTUNES, 2004, p. 36), “o trabalho é fonte de 

toda riqueza e de toda a cultura”, uma vez que ele    

põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua 
corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se 
da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao atuar, 
por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao 
modificá-la ele modifica, ao mesmo tempo, a sua própria natureza. 
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Trata-se, pois, de uma condição natural da vida humana, no seu intercâmbio 

orgânico com a natureza. O gênero humano, quando atua sobre a natureza, para se 

apropriar da matéria natural de forma útil e para a sua própria vida; “ao atuar, por 

meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-la, ele 

modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza” (MARX, 1983, p. 149-150 apud 

ANTUNES, 2004). 

Este é o caminho seguido também por Marcuse (1988, p. 10), para quem o 

trabalho é vislumbrado em sua dimensão ontológica, “isto é, um conceito que 

apreende o ser da própria existência humana como tal”. Ele rechaça a concepção 

dada pela moderna ciência do trabalho, que não englobaria os seus caracteres 

fundamentais, por isso revela o seu lado penoso “da caracterização como fardo”. 

Reivindica o aludido filósofo um trabalho libertado da alienação e da 

coisificação, “para que ele se torne novamente aquilo que é conforme sua essência: 

a realização efetiva, plena e livre do homem como um todo em seu mundo histórico” 

(MARCUSE, 1988, p. 44). Ou como admite György Lukács (2004), ao defender o 

trabalho como modelo de toda liberdade ou o trabalho como mero produtor de 

valores de uso, como sendo o começo genético da humanização do homem21.  

 A rejeição do trabalho sacrifício vem de Aristóteles, que atribuía à vida um ato 

de pura contemplação. Depositava ele sua esperança no futuro, para que o trabalho 

sacrifício e degradante fosse extirpado da convivência social: 

Com efeito, se cada instrumento pudesse, a uma ordem dada ou 
apenas prevista, executar sua tarefa [...] se as lançadeiras tecessem 
as toalhas por si, se o pletro tirasse espontaneamente sons da cítara, 
então os arquitetos não teriam necessidade de trabalhadores, nem 
os senhores, de escravos (ARISTÓTELES, 1955, p. 17). 

  

São extraordinárias as contundentes afirmações de Russell (2002): 

A moderna técnica trouxe consigo a possibilidade de que o lazer, 
dentro de certos limites, deixe de ser uma prerrogativa das minorias 
privilegiadas e se torne um direito a ser distribuído de maneira 
equânime por toda coletividade. A moral do trabalho é uma moral de 
escravos, e o mundo moderno não precisa de escravidão (RUSSELL, 
2002, p. 27). 

  

                                                           
21

 Não se busca, aqui, desencadear discussões entre os marxistas ortodoxos e as outras correntes do 
marxismo, sobretudo entre as concepções que envolvem assalariados e proletários e aqueles que 
destacam a autovalorização do trabalho imaterial. Para a defesa da primeira alternativa, consultar as 
obras de Sérgio Lessa; para a das últimas, ver aquelas produzidas por Negri, Hardt e Lazzarato. 
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Fica provado também, por meio dessa versão analítica e segundo o professor 

Everaldo Gaspar Andrade (2014, p. 110), que é  

preciso lembrar que as enfermidades profissionais, decorrentes do 
trabalho sacrifício, apenas se transfiguraram, ao longo da história, 
tanto em relação ao esforço físico quanto aos controles e, muitas 
vezes, às torturas psicológicas de vários gêneros.  Não é por acaso 
que temas como dano e assédio morais – decorrentes das novas 
formas de gestão e de administração, bem como da utilização 
massacrante das novas teconologias, que acarretam lesões e 
traumas psicofísicos – lesão por esforço repetitivo e depressão, 
dentre outros – vêm ocupando a literatura jurídico-trabalhista. 

 

Por fim, a advertência da socióloga Silvia Viana (2012, p. 6), quando articula a 

exploração do mundo do trabalho com os reality shows22.  Devela a autora a face 

perversa decorrente dos relacionamentos destrutivos,  

em que o mal é assimilado como parte de um trabalho, uma função 
como outra qualquer, cujos efeitos colaterais – em especial a dor de 
fazer mal aos outros – são minimizados mediante a própria 
justificativa: „Eu só estou cumprindo minha tarefa‟. Nos patamares 
acima do chão da fábrica, a lógica não é diferente.   

 

 

9.3 A retomada dos movimentos emancipatórios e contra-hegemônicos. Para 

ampliar os cânones da proteção e prevenir o adoecimento decorrente das 

complexas relações de trabalho contemporâneas 

 

 O estudo deixa transparecer ainda que, se o Direito do Trabalho surgiu da luta 

operária, se ele se faz e se refaz permanentemente e dialeticamente, a partir das 

lutas, ao mesmo tempo reformistas e revolucionárias, travadas no âmbito coletivo; o 

combate ao adoecimento no trabalho deve fazer parte da agenda do sindicalismo 

contemporâneo, o que implica necessariamente que os sindicatos também 

assumam um compromisso de rever as suas estratégias com propósitos complexos 

e relacionados. 

Assim, cabe ao sindicalismo tomar conhecimento das metamorfoses do 

trabalho; identificar as diversas formas de adoecimento que decorrem tanto da 

inserção das novas tecnologias quanto dos modelos de gestão e de administração 

instituídos pelas versões gerencialistas, com seus rituais de sofrimento e mortes 

                                                           
22

 Ver: VIANA, Silvia. Rituais de Sofrimento. São Paulo: Boitempo Editorial. 2012.  
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lentas no trabalho aprisionado pelas novas tecnologias da comunidação e da 

informação. 

Além disso, deve ele ter consciência de que uma luta coletiva que envolva o 

meio ambiente do trabalho vai muito mais além da perspectiva tradiconal, 

reducionista, que envolve a matéria. 

Do ponto de vista de uma visisão libertadora, de uma luta política que se dirija 

a um cobate ao ultraliberalismo global, a perspectiva do meio ambiente do trabalho 

transborda os espaços e o chão da fábrica, indo além do interior das organizações.  

Conforme têm enfatizado os movimentos sociais que se espalham por todo o 

planeta, as empresas e o trabalho têm desencadeado sérios danos ao meio 

ambiente, à biodiversidade, à natureza e ao próprio planeta.  

Ao mesmo tempo em que afeta diretamente os trabalhadores que 

desenvolvem o trabalho em si, atinge o meio ambiente como um todo. Quando se 

afirma que o agronegócio está cometendo um crime contra a humanidade, ao 

destruir impunememente a floresta amazônica; quando indústrias lançam na 

atmosfera produtos químicos que afetam a saúde dos consumidores, sem distinção 

de espaço geográfico; quando as fábricas expelem fumaças poluentes ou descartam 

produtos nos rios e mares; quando indústrias agrícolas envenenam os trabalhadores 

e, ao mesmo tempo, os alimentos; quando a construção civil destrói patrimônios 

culturais, provoca poluições visuais e degradação do meio ambiente, verifica-se a 

impossibilidade de separar o mundo do trabalho do mundo da vida; sempre que o 

mundo do trabalho afetar o mundo da vida deve ele ser rejeitado, interditado.  

Quando os trabalhadores são permanentemente afetados física e 

psicologicamente pelos métodos de gestão, ou pela inserção das novas tecnologias, 

afetados são também seus familiares, seus amigos, sua comunidade e, como em 

todas as experiências aqui relatadas, o sistema público de saúde. 

Quando o ultraliberalismo global provoca disfunções por todo planeta, e um 

movimento migratório excludente e criminoso afeta a perspectiva geopolítica voltada 

para justiça distributiva e para o trabalho decente; quando ampliam-se a exclusão 

social e as injustiças para além das fronteiras, os movimentos coletivos dos 

trabalhadores organizados não podem vincular-se apenas à proteção à saude 

daqueles que são diretamente afetados no interior dessas organizações. Há de 

ingressar no contexto de uma nova visão de adoecimento.  
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 Do ponto de vista das teorias dos movimentos sociais, os sindicatos, portanto, 

devem ampliar as suas pautas de reivindicação: sair de uma versão verticalizada 

para ir ao encontro de uma versão horizontalizada, que abranja a sociedade como 

um todo e não apenas a sociedade do trabalho forjada no interior das organizações 

produtivas.  

 Do ponto de vista das teorias dos movimentos sociais e dos caminhos do 

novo internacionalismo operário, este perfil analítico implica um pressuposto 

indispensável relatado por Boaventura de Souza Santos (2005, p. 11-12):  

O combate à globalização neoliberal e por uma forma globalização 
anternativa, contra-hegemônica, constituída pelo conjunto de 
iniciativas, movimentos e organizações que, através de vínculos e 
alianças locais/globais, lutam contra a globalização neoliberal 
mobilizados pela aspiração de um mundo melhor, mais justo e 
pacífico, que julgam possível e que se sentem ter direito. 
 

Como prognosticou o filósofo  Slavoj  Zizek (2013, p. 101-108 ): eis um 

momento  propício para ressuscitar o velho conceito marxista de totalidade, em 

termos, agora, de totalidade do capitalismo global, e, para este estudo, de totalidade 

na diversidade e complexidade da exploração do trabalho humano.  

Como já ficou acentuado, a importância dos movimentos sociais é que eles 

devem, na sua complexidade e heterogeneidade, partir de um único pressuposto: o 

modo de produção capitalista e, com ele, redefinir o objeto do Direito do Trabalho, 

ampliar os cânones de sua proteção, para contemplar todas as possibilidades e 

alternativas de trabalho e rendas compatíveis com a dignidade humana; e, por fim, 

redefinir também a versão analítica sobre adoecimento e saúde do trabalhador. 

Nesta última alternativa, para reconhecer, primeiro, que o adoecimento não 

receberá tratamento jurídico abrangente e adequado enquanto o Direito do Trabalho 

tiver como porto de partida e principal objeto o trabalho contraditoriamente livre e 

subordinado. O trabalho subordinado, desse modo, deve ser ainda mais protegido. 

Depois de reconhecer a complexidade e a abrangência das enfermidades e 

dos adoecimentos que são produzidos pelo gerencialismo e pela inserção das novas 

tecnologias da informação e da comunicação, que, por conseguinte, os afetados não 

podem ser circunscritos aos trabalhadores tradicionalmente conhecidos como 

subordinados pelas leis sociais; a tutela jurídica deverá ampliar-se, contemplando os 

intereses não só dos trabalhadores, mas da sociedade, do meio ambiente e da 

natureza. 
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9.4 Para uma hermenêutica estruturante do Direito do Trabalho no contexto do 

acesso à justiça e da efetividade do processo 

 

9.4.1 A visão dialética da formação do Direito do Trabalho 

 

Já se deixou transparecer, desde o ínicio, que o Direito do Trabalho cuidou de 

legitimar e de universalizar o trabalho livre/subordinado por ser ele a categoria 

central da sociabilidade na moderna sociedade, razão pela qual passou também  a a 

priori das teorizações, no âmbito da sociologia clássica. 

Por isso, Márcio Bilharinho Naves (2008, p. 74-76),  citando Paschukanis, 

afirma que Direito – e aqui, diz-se especificamente, o Direito do Trabalho – encontra-

se vinculado à especifica forma de relação entre o trabalhador direto e os meios de 

produção: o capitalismo é, diz Pachukanis, uma específica formação social, definida  

por uma especial e pacífica formação de união entre o trabalho e os 
meios de produção e, consequentemente, por um especial sistema 
de direito. [...]  Assim, a transformação da capacidade de trabalho do 
homem em mercadoria só ocorre quando se instauram relações de 
produção capitalistas, sendo tal transformação condição necessária 
para a generalização da produção mercantil (PACHUKANIS, apud 

Naves, 2008, p. 74-76). 
 

  

Logo, a autora desta tese, no rastro de Enque Feitosa (2012), repete e deixa 

mais uma vez transparecer que não segue o modelo daqueles que tentam forjar uma 

explicação para o direito “a partir não de como ele é sim de como ele deveria ser” 

(Idem, 2012, p.152), porque não pretende fojar conceitos ou padrões conceituais 

sobre um direito ideal  “e se fastar do chão concreto das relações socias, típica da 

visão idealista”  (201, p 152), para  também justificar a sua existência como sendo 

derivado de si mesmo e não das condições políticas, sociais e economicas que o 

fizeram nascer. Esta compreensão “despe o jurista prático daquelas ilusões 

referenciais como permite a ele aperfeiçoar (em conformidade com seu lugar social) 

sua ferramenta de trabalho” (2012, p. 154)”.  

No “chão concreto das relações sociais”, como vem insistindo o professor 

Everaldo Gaspar Lopes de Andrade - seguindo  também o rastro daquele jus-filósofo 

pernambucano -, encontra-se a subordinação da força do trabalho ao capital; daí ser 

o trabalho contraditoriamente livre/subordinado o objeto do Direito do Trabalho que, 

no fundo, recepcionou os fundamentos da filosofia liberal para legitimar o modelo de 
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Estado e de Sociedade que ainda perdura. Para não fugir do “chão concreto das 

relações sociais” e não buscar um direito ideal a autora deste trabalho também 

depositou sua crença na retomada dos movimentos sindicais, da sua memória 

histórica, como pressupostos indispensáveis de mudanças e de rupturas que devem 

ocorrem nas relações individuais, sindicais e internacionais de trabalho.  

Esta atitude crítica e cética em relação à forma jurídica, que implica a 

constituição de uma ciência do direito cujo objeto é descrever a realiade como ela é,  

como propõe Enoque Feitosa; implica,   reconhecer, primeiro, que o Direito do 

Trabalho centrado no objeto trabalho livre/subordinado não pode eliminar o 

adoecimentol alterar radicalmente o meio ambiente do trabalho, porque a causa 

destas deformações é o próprio objeto deste campo do conhecimento jurídico.  

Por outro lado, a realidade que afeta o mundo do trabalho e tal como ela é, 

não se modificará por meio dos sistemas jurídicos ou pela compreensão de que os 

direitos sociais são respeitados porque são justos – visão de fora e do alto. As 

mudanças, sobretudo nesta campo do direito, acontecem por meio da luta operária, 

dos movimentos simultaneamente reformistas e revolucionárias.   

Se é preciso que o jurista prático compreenda os objetivos e finalidades da 

tecnologia de solução controlada do conflito, para não legitimar, política e 

socialmente, o poder e a dominação; se é possível, quando ele se afasta daquelas 

ilusões referenciais, aperfeiçoar, de acordo com o seu  lugar social e interesses, sua 

ferramente de trabalho, é possível também concluir que o impacto de um visão 

analítica desta magnitude penetre sobretudo na vida jurisdicional, numa forma  

original de ver e encarar acesso à justiça, nos âmbitos individuais e coletivos de 

trabalho. 

Embora saiba que, enquanto houver sociedade dividida em classes - em que 

prevaleça a subordinação da força do trabalho ao capital - não será possível eliminar 

o adoecimento no trabalho- daí também não ser possível superar aquilo que Enoque 

Feitosa considerou como objetivos e finalidades do direito, “enquanto tecnologia de 

solução controlada de conflitos, que se voltam “ para legitimar política e socialmente 

qualquer forma social de poder e dominação (2012, p. 154) -, é possível  fugir  da 

ingenuidade que envolve o senso comum teórico dos juristas e construir espaços 

para uma hermenêutica de resistência. 

Agora, considerando-se que o estudo desnudou a Teoria do Capital Humano, 

que reduz a vida a um ato de comércio, ou como registra Vicent Gualejac (2007), 
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que “se torna a própria finalidade da vida humana, seu fim último sua razão de ser”, 

não se pode contestar a versão marxiana da força de trabalho como sinônimo de 

mercadoria (NAVES, 2008, p. 179). 

No estágio em que o trabalho subordinado se complexificou, transbordou os 

muros das fábricas, como, do ponto de vista de uma teoria hermenêutica que 

articule a proteção ao trabalho, imaginar um acesso à justiça e uma efetividade do 

processo adaptadas a estas complexificações,  metamorfoses e morfoligias?  

Primeiro, redefinindo a proposição analítica, para privilegiar dialeticamente as 

relações e os conflitos como fonte primordial deste campo do conhecimento jurídico 

da qual se arradiam dialeticamente a teoria do conhecimento jurídico-trabalhista; a 

existência do Direito do Trabalho como ramo do direito; a formação da dogmática 

jurídica. Assim como propôs o professor Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, no 

livro Princípios de Direito do Trabalho (2008).  

A partir dessa premissa, torna-se possível estabelecer os parâmetros para 

uma redefinição hermenêutica hábil a articular os princípios do Direito do Trabalho 

com a efetividade dos direitos direitos fundamentais que preservem a dignidade da 

pessoa trabalhadora; no contexto de uma proposição dialética para este ramo do 

conhecimento jurídico, tal como expõe graficamente o professor Everaldo Gaspar 

Andrade.  

 

 

FIGURA 1: Direito do Trabalho e as transformações sociais 

FONTE: Andrade, Everaldo Gaspar Lopes. O Direito do Trabalho na Filosofia e na Teoria 
Social Crítica. LTr, São Paulo, 2014. 
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9.4.2 A busca de uma proposição hermenêutica estruturante para efetivação dos 

direitos fundamentais relacionados ao trabalho humano 

 

Partindo do princípio segundo o qual a hermenêutica, para João Maurício 

Adeodato (2012, p. 211) é “a filha nobre da teoria do direito”, é preciso, antes de 

tudo, e como o fez Luis Alberto Warat (1979) compreender e afastar os métodos 

interpretativos tradicionais: gramatical, exegético, histórico (Savigny), compatavivo 

(Ihering, segunda fase), científico (Geny, Planiol), Escolas do Positivismo (Duguit), 

Escola do Direito Livre (Erlich, Kantorowscz), método teleológico (Hech), escola do 

positivismo fático (Cohen e Alf Ross), escola egológica (Cossio), método tópico-

retórico (Viehweg).  

Segundo o jus-filósofo argentino, aparecem influenciados pelo que passou a 

chamar de senso comum teórico que, no fundo, cumpre uma função ideológica, na 

medida em que serve para justificar, e não para criticar, a ordem jurídica vigente, ou 

para lhe dar um tratamento hermenêutico que possa superar as suas próprias 

contradições.  

Embora se concentre na critica ao idealismo e ao realismo, Lenio Streck 

aposta numa virada de cunho linguístico-fenomenológico para superar as teses 

aristotélica-tomistas e da filosofia da consciência de raiz kantiana.    

 Apesar de a autora deste trabalho não seguir a filosofia da linguagem, 

como propõe Streck (2014), reconhece o seu mérito em tentar recuperar a 

especificidade do jurídico, por meio do que passou a chamar de plus qualitativo 

proporcionado pelo Estado Democrático do Direito – um estado democrático do 

direito que, para ele, resulta da superação do Estado Liberal, em que havia a 

prevalência do poder executivo e do Estado do Bem-Estar Social, no qual prevalecia 

o poder legislativo.   

Mesmo apresentando uma crítica ao chamado neoconstitucionalismo e à 

proliferação das teses principiológicas, concentra sua proposição teorética na 

efetivação do direito, tendo como ponto de partida e de chegada a experiência 

jurisdicional, sem os padrões dogmáticos da teoria clássica do processo.  

É o que este estudo proporá também para fazer valer em sede de jurisdição 

trabalhista; para a efetividade dos direitos fundamentais da pessoa trabalhadora, 

sobretudo na preservação do seu bem maior: a saúde. 
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9.4.2.1 A articulação entre o Princípio da Proteção Social – do Direito do Trabalho – 

e o Princípio da Desigualdade das Partes – do Direito Processual do 

Trabalho 

  

A tese não é original, mas aparece na esteira de uma versão hermenêutica 

estruturante. 

Sabe-se que o Princípio da Proteção foi alargado pelo professor Everaldo 

Gaspar Andrade para o Princípio da Proteção Social, a fim de abrigar todas as 

possibilidades e alternativas de trabalho e rendas compatíveis com a dignidade 

humana, possui os caracteres de irrenunciabilidade, indisponibilidade, 

inderrogabilidade, indisponibilidade e ordem pública.  

Logo, na compreensão daquele professor, aquele princípio deve articular-se 

com o Princípio da Desigualdade das Partes, princípio do Direito Processual do 

Trabalho apontado por ele, mas que não aparece nos livros de Direitos Processual 

do Trabalho (os quais embora estejam se referindo a um campo específico do direito 

processual, não apontam princípios próprios para fundamentar a existência deste 

ramo do conhecimento jurídico-processual). 

  

9.4.2.2 As teorias da ponderação dos princípios, da vedação do retrocesso do 

Direito do Trabalho, da Indenidade. Para completar os pressupostos de uma 

hermenêutica estruturante 

 

Uma vez reconhecido que o adoecimento está relacionado ou é inerente ao 

próprio objeto do Direito do Trabalho e, por isso, deve sofrer eterna vigilância, para 

que não haja um agravamento ainda maior à saúde física e mental do empregado; e 

também reconhecida a necessidade de se redirecionar o acesso à Justiça do 

Trabalho e à efetividade do processo, especialmente depois do alargamento de sua 

competência e, como ficou acima demonstrado, da confluência entre o Princípio da 

Proteção Social (do Direito do Trabalho) e o Princípio da Desigualdade das Partes 

(do Direito Processual do Trabalho), é possível defender, como o fez, o jurista 

alagoano Everaldo Gaspar Andrade, uma Hermenêutica Jurídica Contemporânea no 

Contexto do Direito do Trabalho (2015), no sentido de que seja reconhecido e 

preservado um dos direitos fundamentais da pessoa humana trabalhadora e naquilo 

que ele tem de mais sagrado: a sua saúde.  
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Conforme constataram, na mesma obra, os professores Marcelo Ribeiro e 

João Bezerra Diniz (2015, p. 372), a defesa do professor Everaldo Gaspar, na 

composição desta hermenêutica estruturante, reúne proposições de três 

juslaboralistas: 

O primeiro foi escrito pelo jurista Ricardo Tenório Cavalcanti (2008). 
Por meio da teoria da ponderação dos princípios – Alexy – aponta 
para uma jurisdição que possa resguardar e defender os Direitos 
Sociais e a proteção do trabalhador, a partir da efetividade do Direito 
Material e Processual do Trabalho. O segundo, por Daniela Muradas 
Reis (2010), que trata especificamente de preservar o Princípio da 
Vedação do Retrocesso no Direito do Trabalho. E finalmente, o que 
foi escrito por Augusto César Leite de Carvalho. Trata-se de um livro 
que pretende ir alem da Convenção 158 da OIT e, para superar a 
disfuncionalidade de um direito centrado no individualismo 
contratualista, procura defender a Garantia da Indenidade no Brasil, 
ou seja, garantir o emprego do demandante, por reconhecer que o 
contrato de trabalho envolve relações ontologicamente desiguais. 

  

 Embora a causa do adoecimento seja o próprio trabalho subordinado, deixa-

se transparecer, de saída, que, por isso mesmo, ele deve ser ainda mais protegido.  

Os estudos desenvolvidos por Marx (2013), no Livro I de O Capital, bem 

demonstram o esforço e a luta dos trabalhadores, sobretudo, para limitar a jornada 

de trabalho.  

Assim, diante da dualidade do trabalho – trabalho formal, protegido e uma 

legião de excluídos, clandestinizados, miseráveis de todo o gênero, afetados pelo 

desemprego estrutural, o subemprego, o trabalho de tempo parcial e de curta 

duração – e para fugir as ilusões do senso comum; da ilusão em buscar o direito 

como deveria ele ser, diante do que ele é -, o professor Sérgio Torres (2010) faz a 

defesa da reconfiguração do princípio da continuidade, centrado, sobretudo, no 

direito ao trabalho, ao tempo em que proclama a “concretização da tutela 

jurisdicional e reintegração do emprego” como “instrumentalidade e efetividade do 

processo trabalhista no âmbito da tutela reintegratória” (2008).  

Neste momento histórico, torna-se ainda mais importante compreender a 

manutenção dos empregos formais e instituir medidas concretas, no âmbito 

jurisdicional, para impedir  o seu desaparecimento imotivado. A fragmentação do 

trabalho enfraquece também as lutas coletivas.    

 

Tudo isso, sem se perder de vista o pensamento do jurista alagoano porque, 

porque, como observaram Ribeiro e Diniz, ele, de forma original, está sempre 
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articulando o Direito do Trabalho e a efetividade dos direitos fundamentais da 

pessoa humana trabalhadora à teoria organizacional crítica e a outros campos dos 

chamados saberes sociais ou culturais. A passagem relatada por aqueles dois 

professores são irrefutáveis. Segundo eles, Everaldo Gaspar 

procura, por exemplo, enquadrar o Direito do Trabalho na categoria 
dos Direitos Humanos Fundamentais, mas, como ficou evidenciado, 
a partir do trabalho em sua dimensão ontológica, que procura 
apreender a existência humana como todo e não como prevê, 
segundo ele, a teoria organizacional conservadora, que ser para 
revelar apenas o seu lado penoso, de caracterização como um fardo. 
Citando Marcuse, reivindica o trabalho libertado da alienação e da 
coisificação, “para que ele se torne novamente aquilo que é conforme 
sua essência: a realização plena e livre do homem como um todo em 
seu mundo histórico (RIBEIRO e DINIZ, 2012, p. 56). (2015, p. 371) 
 
 

9.5 O Diálogo Contemporâneo entre Direito Material Trabalho e Direito 

Processual do Trabalho 

 

O professor Jorge Luiz Souto Maior, ao tratar especificamente da relação do 

Direito do Trabalho com o Direito Processual, questiona a persistente adoção, na 

prática trabalhista, do método tradicional da “ciência” processual, na medida em que 

ela é pensada e instituída para preservar “o interesse do homem em face das 

arbitrariedades do Estado, a visão é sempre do réu” (SOUTO MAIOR, 2011, p. 698).  

Logo, trata-se de um método que se choca com o método do Direito Social, 

posto que este aparece como “instrumento importante de efetivação dos direitos 

declarados, para que a ideia de um Estado Social não seja apenas uma promessa 

vazia, incapaz, portanto, de pacificar, com justiça, os conflitos sociais” (SOUTO 

MAIOR, 2011, p. 698-699). 

Já havia antes assinalado que, se o Direito Processual do Trabalho foi 

concebido para ser um instrumento de concretização dos direitos trabalhistas, “e 

estes são, na essência, direito dos trabalhadores (Art.7º. da CF) é evidente que o 

sentido da proteção jurídica se insere no Direito Processual do Trabalho” (SOUTO 

MAIOR, 2011, p. 698). Finaliza suas proposições afirmando que 

o método do Direito Social, portanto, deve incidir no Direito 
Processual, para que o próprio Direito Social tenha valor concreto e, 
ao mesmo tempo, para conferir ao Direito Processual uma 
instrumentalidade efetiva. Assim, o problema da efetivação do direito 
fundamental à duração razoável do processo é um problema de 
método e não de construção legislativa. Essa não é, ademais, uma 
proposição sequer inovadora, pois, como há muito destacava Mauro 
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Cappeletti, o acesso à Justiça pressupõe um novo método de análise 
do Direito, em outras palavras, uma nova maneira de pensar o 
próprio Direito. Nesse novo método o Direito é analisado sob a 
perspectiva dos “consumidores”, ou seja, daqueles que são o alvo da 
norma, e não sob o ponto de vista dos “produtores” do Direito. O 
acesso à Justiça, nesse contexto, aparece como a garantia de que o 
cidadão poderá, efetivamente, consumir o Direito que lhe fora 

direcionado pelo Estado Social (SOUTO MAIOR, 2011, p.702). 

 
 

Guilherme Guimarães Feliciano (2013) também lança críticas ao descompasso 

entre as regras principiológicas que norteiam o Direito do Trabalho e sua efetividade 

exatamente pela carência de uma prática interpretativa que conduza a uma 

hermenêutica estruturante.  

Ressalta a importância da função hermenêutica dos princípios relacionada ao 

estudo dos princípios gerais e especiais do Direito do Trabalho que, para ele, “não 

deixa de ser um excelente modo de se estudar os mais legítimos caminhos para a 

construção de uma hermenêutica juslaboral qualificada” (FELICIANO, 2013, p. 271). 

Questiona ainda a visão dos manuais e sua postura negligente em relação a um 

tema fundamental para efetivação dos direitos fundamentais do trabalho.   

Afirma, ainda, que não se pode imaginar  

a “interpretação do Direito do trabalho (é dizer, a aferição metódica 
do alcance e do sentido das normas jurídico-trabalhistas) dissociada 
da própria aplicação do Direito do Trabalho (é dizer, a acomodação 
semântica da norma jurídico-laboral interpretada às 
condicionalidades doo caso concreto) [...]. No Direito do Trabalho, 
como provavelmente em todos os ramos dogmáticos do Direito, os 
hard cases concentram-se nas hipóteses de colisão de princípios ou 
de direitos fundamentais (o que tende a ser o mesmo, já que as 
normas definidoras de direitos fundamentais não raro têm natureza 
principiológica, enquanto as disposições jusfundamentais 
Doppelcharakter, tanto estatuindo normas-regras como normas-
princípios – Alexy, (FELICIANO, 1996, p. 122-125). 

 

 

9.6 A preservação da vida, do meio ambiente e da natureza, para além do 

interior das organizações. Os movimentos sindicais no contexto das 

teorias dos movimentos sociais. O alargamento da legitimação para as 

ações coletivas  

 

  Este estudo deixa, por fim, transparecer que os movimentos coletivos 

tipicamente sindicais, de caráter simultaneamente reformista e revolucionário, devem 



186 

 

se articular com os novos movimentos sociais, por entender que as injustiças, as 

patologias sociais, as mortes lentas no trabalho, os rituais do sofrimento aliados a 

todas as outras injustiças – desemprego estrutural, clandestinização do trabalho, 

degradação do meio ambiente e da natureza, fome, adoecimento coletivo, como 

ocorrem na África, nas favelas, nos apartheids que atingem os imigrantes ilegais –

são mazelas que partem de um único fator: o modo de produção capitalista 

contemporâneo – ultraliberal– e que decorrem da passagem do modelo fordista para 

o modelo de acumulação flexível.  

 Quando os movimentos sociais são encarados nesta dimensão ou 

englobados num único pressuposto, tal como a autora desta tese antes havia 

vislumbrado (LIRA, 2009), ou seja, para além da dogmática jurídica e da doutrina da 

OIT; torna-se possível, de saída, vislumbrar uma postura hermenêutica voltada para 

redefinir o acesso à justiça, no âmbito do Direito Coletivo ou Sindical, em dois 

sentidos principais: a ampliação da licitude das greves, entendendo-se como 

legítimo o movimento que denuncie qualquer afronta de normas tutelares da vida, da 

saúde, do meio ambiente e da natureza, seja essa ofensa ocorrida dentro ou fora 

das organizações, desde que atinja os trabalhadores que laboram nas empresas ou 

a sociedade como um todo23; e a ampliação das pautas reivindicativas, que sairão 

da versão reducionista do sindicalismo de raiz reformista.  

Ao conectar os movimentos sindicais às teorias dos movimentos sociais, tem-

se um significado decisivo, especialmente, na redefinição do próprio Direito do 

Trabalho, que passa a privilegiar as relações sindicais sobre as relações individuais 

(ANDRADE, 2014, p. 152). 

Saber se os Novos Movimentos Sociais têm aspectos positivos ou negativos 

transformadores ou mantenedores da realidade social vigente implica identificar a 

prevalência dos aspectos positivos e transformadores da realidade social. 

Resumindo os aspectos relevantes traçados analiticamente por Montaño e 

Duriguetto (apud ANDRADE, 2014, p. 329-331), é possível enumerar os seguintes: 

a) “A mobilização de massas e sua organização política estão intimamente 

ligadas ao movimento revolucionário” (ANDRADE, 2014, p. 329); 

                                                           
23

 Neste contexto, amplia-se a compreensão do que seja uma greve motivada por conflito jurídico e 

uma greve motivada por questão política. 
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b) em vez de „parar‟ ou „esfriar‟ quando confrontado ao Estado, o movimento 

social será definido, em última instância, por sua capacidade de 

transformar o sistema socioeconômico no qual surgiu; 

c) o conteúdo ideológico e político das reivindicações e das ações deve definir 

a capacidade de questionamento da hegemonia política da classe (ou 

fração de classe) dominante. Isso porque o alcance histórico de um 

movimento social pode ser definido pela análise de sua relação com o 

poder político; 

d) sem desprezar a importância de uma luta simultânea de caráter reformista, 

ou buscar apreender as mediações entre essas duas estratégias – 

reformistas e revolucionárias –, os movimentos sociais não podem deixar 

de lado a luta pelos direitos em suas programáticas interventivas, mas essa 

luta só adquire um sentido emancipatório se estiver em consonância, em 

sintonia, com a luta por um projeto de superação da ordem social vigente. 

 

Assim, em suma, o enfrentamento ao adoecimento no trabalho perpassa a 

atuação dos profissionais do Direito, e expande-se por toda a sociedade, à qual 

incumbe atuar por meio de seus núcleos organizados24. 

Entendidas as relações de trabalho como relações de poder, a oposição à 

nocividade que elas impõem à vida das pessoas deve articular-se por meio também 

da assunção de poder pelos agentes sociais do enfrentamento. 

Essa assunção de poder, ou empoderamento, começa pela compreensão 

estrutural, autêntica e abrangente dos mecanismos de dominação e cooptação da 

                                                           
24

 Tome-se, como exemplo, a produção agrícola: o Direito do Trabalho clássico, quando se depara 

com um alto índice de agrotóxico que, pela sua intensidade e repetição, acarretará danos 

irreversíveis aos trabalhadores a ele expostos, indica as normas gerais e especiais de tutela de 

trabalho que protegem os trabalhadores contra os danos causados por este produto insalubre. A 

interpretação doutrinária para aqui, neste ponto.  

Mas, este mesmo agrotóxico poderá transbordar as cercas das fazendas e afetar o leito dos rios; toda 

uma cidade e seus moradores; enfim, o meio ambiente e a natureza como um todo. E mais: o uso 

abusivo deste agrotóxico pode afetar também as pessoas que consomem os alimentos produzidos 

naquela fazenda. Logo, o trabalhador não só pode, mas deve se recusar a executá-lo. Uma medida 

que, numa relação ontologicamente desigual, depende de uma ação coletiva articulada entre as 

entidades sindicais e outros movimentos sociais; entre os chamados poderes instituídos – os 

Ministérios Públicos Estaduais e Federais; o Ministério do Trabalho e as Secretarias Estaduais de 

Justiça e do Trabalho; a ordem dos advogados e a magistratura trabalhista, entre outros.  Aqui se 

aponta um único exemplo, mas ele poderia ser ampliado de maneira significativa.   
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classe que vive do trabalho. Apenas por meio desse saber é possível desenhar as 

trincheiras da oposição ao sofrimento pelo trabalho. 

 Se o capital concentra em si, como grande abstração, o extrato do poder nas 

sociedades capitalistas, a promoção do antagonismo aos seus desmandos somente 

se efetiva pela reunião de vários agentes sociais com suas parcelas de poder 

esparsas e heterogêneas. 

 Essa aparente colcha de retalhos é que pode abafar a expansão agressiva da 

lógica perversa e cerceadora do capital. A luta é de cada sujeito e de cada 

coletividade, cada qual com seu papel, desde que seja parte de um núcleo comum: 

o comprometimento agressivo da vida, do meio ambiente e da natureza é provocado 

pelo atual modo de produção capitalista.  

Aos sindicatos, relacionados com os novos movimentos sociais, cabe a 

performance de agentes da mudança, por meio da definição de pautas 

emancipatórias, transcendentes ao cotidiano do trabalho. Além disso, seu papel é 

estruturar a organização dos trabalhadores – todos eles, nas mais diversas formas 

de inserção no trabalho. A partir da coordenação dessas forças, serão deflagradas 

as lutas por meio de várias estratégias, como a greve e outras lutas já estudadas.  

Ao jurista, cabe formular conhecimento para ressignificar eticamente a ordem 

jurídica, (re)conectando-a com os diversos conhecimentos que, reunidos e 

relacionados, permitem uma visão mais ampla, lúcida e precisa do fenômeno 

jurídico, em sua hipercomplexidade. Com isso, fornecerá subsídio aos aplicadores 

do Direito e aos atores sociais ligados ao trabalho para, retirando o pensamento 

jurídico da zona de conforto do conservadorismo, aguçar seu papel de conhecimento 

forjado para a realização da justiça. 

Neste contexto, e como já ficou evidenciado, é possível ampliar a capacidade 

postulatória das entidades sindicais no âmbito coletivo. 

 

9.7 Do senso comum teórico dos juristas às práticas interpretativas de juristas 

e cidadãos 

 

Aqui se propõe, finalmente, uma aproximação entre Direito Material e Direito 

Processual, para fugir das escolas hermenêuticas tradicionais, que envolvem, 

segundo Warat, o senso comum teórico dos juristas.  
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Para uma prática que, segundo Diego López Medina (2011, p. 155-192), 

corresponda às práticas interpretativas de juristas cidadãos, também contempladas 

pelo professor Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, é possível reunir, no plano 

abstrato, os princípios que informam o Direito do Trabalho e o Direito Processual do 

Trabalho – da Proteção Social e da Desigualdade das partes – para, em seguida, 

recepcionar os princípios constitucionais fundamentais de proteção ao trabalho 

humano e do acesso à justiça social.  

A partir deste pressuposto as práticas interpretativas dos juristas e cidadãos 

conduzirão a um modelo de acesso à justiça que possa fazer valer um tipo de Direito 

do Trabalho preocupado, primeiro, com a dignidade da pessoa trabalhadora, tendo 

como a priori o direito à vida e, como tal, a preservação de sua integridade física e 

mental; a sua saúde plena. 

Este entrelaçamento entre o gráfico apresentado pelo professor Everaldo 

Gaspar Lopes de Andrade, para demonstrar a formação dialética do Direito do 

Trabalho, encontra-se com o gráfico exposto por Diego López Medina, para destacar 

a confluência entre a filosofia da interpretação, a jurística da interpretação e as 

práticas interpretativas de juristas e cidadãos, nos seguintes termos. 

 

                           

FIGURA 2: A filosofia, o Direito e as práticas interpretativas. 
FONTE: MEDINA, Diego López. Hermenêutica e linguagem na teoria do direito, in Macedo Jr. e 

Barbieri (org.) Direito e Interpretação. Saraiva, São Paulo, 2011, p. 174. 

 

Esta versão hermenêutica aproxima, na escola pernambucana, a proposta de 

reenquadramento do princípio da proteção e seu vínculo com o principio da 

continuidade (SOARES FILHO, 2002); que, resulta também na impossibilidade de 

aplicação de prescrições na vigência do contrato de trabalho, o que, no fundo, 
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implica a busca por uma reconfiguração da cidadania (ARAÚJO, 2003), a partir de 

um projeto político que implica a participação dos trabalhadores e de suas atuações 

nos âmbitos individuais e coletivos. 

Combina perfeitamente com a brilhante e incansável defesa da estabilidade e 

da Convenção 158 da OIT realizada por José Soares Filho (2014), na sua vasta 

produção acadêmica. Com relação a esta última, “porque atende aos legítimos 

interesses dos trabalhadores, em contraponto aos reflexos negativos, para eles, do 

processo de globalização econômica“ (2014, p. 32).  

Neste contexto, e diante da crise que se abate sobre o modelo processual, 

em particular o modelo processual brasileiro, como admite o professor Sérgio Torres, 

é preciso realmente pensar, como defende este professor, num modelo de acesso à 

justiça que possa superar os “obstáculos à efetividade do processo jurisdicional 

trabalhista” (TORRES, 2008, p. 41).   

Implica, finalmente e no plano acadêmico, a luta do jurista pela reconfiguração 

do conceito de saúde versus adoecimento no meio ambiente do trabalho e fora dele; 

a busca pela concretização jurisdicional de sua efetividade; a crença nos 

movimentos coletivos ou sindicais que devem dirigir-se à proteção, desde quando o 

meio ambiente do trabalho comprometa a saúde do trabalhador até as hipóteses em 

que sejam eles obrigados a prestar um tipo de serviço que possa também afetar a 

saúde dos demais membros da sociedade, o meio ambiente e a natureza, 

oportunidade em que os mecanismos de pressão, como as greves, as ações 

individuais – homogêneas e difusas – e as ações coletivas interditem essas práticas 

atentatórias á dignidade humano e, repita-se, ao meio ambiente e à natureza.   
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10 CONCLUSÕES 

  

Embora nos manuais de Direito do Trabalho haja capítulos dedicados à 

história da formação ou da organização operária, essa história é contada não só de 

maneira parcial, fragmentada, mas, ainda, em linha cronológica, como se cada uma 

das etapas fosse sucedida por outra, sem maiores justificativas.  

Acontece que, do ponto de vista da filosofia da história, há um marco 

temporal, situado a partir do Séc. XVIII, em que a classe burguesa impôs a filosofia 

do progresso, do autoentendimento e uma nova utopia para o homem moderno – as 

quais se encontravam em cada casa, em toda parte e em parte alguma.  A primeira 

vítima da filosofia iluminista e da Grande Revolução foi exatamente o Estado 

Absolutista. 

Se de um lado, antes daquele século, a expressão “história” era admitida no 

plural, envolvendo narrativas particulares, a partir do Iluminismo, ocorre uma ruptura, 

e se estabelece um único processo temporal que pretende abarcar, ao mesmo 

tempo, o passado, o presente e o futuro enquanto uma totalidade dotada de sentido. 

É neste contexto que, para os historiadores, o Séc. XVIII passa a ser a antecâmara 

da época atual e a análise sobre o triunfo global do capitalismo o tema mais 

relevante da História, sobretudo, a partir dos acontecimentos ocorridos depois de 

1848.  

Este marco histórico torna-se fundamental porque há um consenso entre os 

historiadores de todos os matizes, ideologia à parte. Neste período houve, sim, uma 

revolução capaz de promover uma transformação de linguagem, estética, 

subjetividade, sociabilidade, Direito e Estado. Numa visão marxiana, tudo que era 

sólido se desfez no ar.  

Logo, estudar e compreender o adoecimento e o meio ambiente do trabalho 

significa localizar historicamente o momento em que um determinado modelo de 

Divisão Social do Trabalho foi instituído, universalizou-se e se legitimou como lócus 

privilegiado da exploração, da compra e venda da força de trabalho.  

Uma vez localizado esse momento histórico, é possível também comprovar 

que esta nova Divisão Social do Trabalho se estabeleceu como primeiro esforço de 

racionalização do trabalho, tal como propôs Adam Smith; consolidou-se na era da 

chamada Administração Científica – de raiz fordista/taylorista – e desenvolveu-se até 

chegar à fase atual, centrada no modelo de Acumulação Flexível.  
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Quando se parte desta visão estruturante chega-se também a uma 

constatação: o adoecimento se institui no interior das organizações, e afeta o meio 

ambiente do trabalho de forma irreversível.  

Um olhar sobre o meio ambiente do trabalho e a divisão social do trabalho, a 

partir daquela ruptura, torna possível verificar que o adoecimento vai mudando, se 

transfigurando, na medida em que novas tecnologias, novos modelos de 

administração aparecem; exatamente para ampliar a produtividade, eliminar o tempo 

morto e tornar mais eficiente e dinâmico o processo de acumulação do capital.  

O estudo demonstra que a doutrina jurídico-trabalhista clássica, em sua 

maioria, trata, sim, do meio ambiente do trabalho; proclama a supremacia do 

trabalho decente e o combate a todas as formas de exploração e de discriminação. 

Mas, no contexto deste combate, limita-se ao cumprimento das normas gerais e 

especiais de tutela de trabalho.  Ao fazê-lo desta maneira, pauta-se por uma visão 

parcial, fragmentada do adoecimento. 

O estudo localizou os autores que identificam o adoecimento como algo 

decorrente do próprio objeto do Direito do Trabalho, ou seja, o trabalho 

contraditoriamente livre e subordinado. Afirmam eles, com razão, que é exatamente 

no momento em que esta forma de trabalho se universaliza e se legitima como 

essencial à sociabilidade moderna, que o adoecimento se instaura e vai se 

transfigurando, na medida em que surgem novas tecnologias e novos modelos de 

administração e de gestão. 

Ainda, encontrou e localizou também os autores que, além de estabelecer 

aquela conexão, instituíram uma versão analítica que reúne, pela primeira vez, a 

teoria jurídico-trabalhista crítica com a teoria organizacional crítica para demonstrar 

não ser possível compreender e combater o adoecimento no trabalho sem identificar 

e localizar as respectivas causas. 

A confluência destas duas correntes do pensamento crítico aponta para uma 

dialética do esclarecimento que desvenda ideologicamente os seguintes fatores: a) a 

produção capitalista, desde o início, corre, sem cessar, em busca de 

racionalidade/produtividade, essência da competitividade; b) a busca por 

racionalidade/produtividade/competitividade depende de dois fatores: inserção de 

novas tecnologias e novos modelos de gestão e de administração. 

Se a produção capitalista corre em busca de eficiência, qualidade, 

produtividade, competitividade, concorrência; se esses fatores são conquistados por 
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meio da inserção de novas tecnologias e de modelos cada vez mais sofisticados de 

administração e de gestão, eles terão um impacto direto na execução do trabalho, 

no meio ambiente do trabalho, no adoecimento.   

Ficou provado também que a reestruturação do mundo do trabalho aponta 

para dois fatores que se contrapõem: a) de um lado, desencadeia um aumento de 

produtividade jamais visto, que se faz e se refaz incessantemente; b) do outro, em 

vez de trazer melhorias para a qualidade de vida dos responsáveis pelo crescimento 

da produtividade, aumenta e faz proliferarem novas formas de adoecimento.  

A reunião daquelas duas versões analíticas foi capaz ainda de comprovar a 

maneira como se efetivam os rituais do sofrimento e as mortes lentas no trabalho. 

Nesta direção, o estudo redefine o adoecimento no trabalho, para que ele seja 

encarado como uma patologia que circula dentro e em função das atividades 

profissionais, assim como extrapola este espaço e atinge a sociedade como um 

todo, o meio ambiente e a natureza.  

Se, aqui, propõe-se a reconfiguração teórico-dogmática do adoecimento e do 

meio ambiente do trabalho, a partir de uma proposição analítica que articula a teoria 

jurídico-trabalhista crítica com a teoria organizacional crítica; torna-se imprescindível, 

também, apontar para uma hermenêutica estruturante sobre o acesso à justiça e a 

efetividade do Direito do Trabalho. Para que se supere a velha separação destes 

dois ramos do conhecimento jurídico, necessariamente relacionados: o Direito do 

Trabalho e o Direito Processual do Trabalho. 

 Neste contexto, o estudo apresenta as seguintes proposições, em 

termos de acesso à justiça e efetividade do Direito do Trabalho, no tocante ao meio 

ambiente do trabalho:  

a) quando se articula o adoecimento no trabalho com a sua própria origem – a 

superexploração decorrente das exigências de produtividade instituídas pela 

introdução incessante de novas tecnologias, pelos métodos de 

administração e de gestação – torna-se mais eficiente a compreensão e o 

cumprimento das normas gerais e especiais de tutela de trabalho. Inclusive 

para uma atualização doutrinária, que se dará por meio do conhecimento de 

novas enfermidades, muitas vezes ainda não previstas ou desconhecidas no 

subsistema jurídico-trabalhista;  

b) esta compreensão é decisiva, no âmbito das relações sindicais ou 

coletivas, porque facilita a articulação das entidades sindicais com os novos 
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movimentos sociais. Produziu-se um conhecimento acessível aos próprios 

trabalhadores e à sociedade como todo, no sentido de aclarar o 

entendimento sobre os danos psicofísicos que provocam o adoecimento, e 

para revelar, de forma inédita na doutrina jurídico-trabalhista, que esse 

adoecimento pode afetar também a sociedade, o meio ambiente e a 

natureza como um todo;  

c) as medidas de prevenção contra o adoecimento – no âmbito dos direitos 

individuais puros, individuais homogêneos, difusos e sindicais ou coletivos –, 

bem como a reparação por danos morais e materiais dele resultantes podem 

ser mais amplamente efetivados quando se tem uma exata compreensão do 

fenômeno. Quando os sindicatos desencadeiam uma luta consciente sobre o 

ele; quando os operadores do Direito têm também acesso a uma bibliografia 

jurídico-trabalhista articulada com esses diversos saberes sociais ou 

culturais. Tudo para que a hermenêutica jurídica supere a versão deslocada 

dos fenômenos sociais que afetam a saúde do trabalhador e provocam 

adoecimento em sentido abrangente; 

d) Uma versão hermenêutica estruturante que relacione, primeiro, o Princípio 

da Proteção Social ao Princípio da Desigualdade das Partes, e ainda possa 

articular esses princípios específicos do âmbito trabalhista com o Princípio 

da Vedação do Retrocesso do Direito do Trabalho e o Princípio da 

Indenidade tornará possível estabelecer mecanismos capazes dificultar as 

possibilidades de adoecimento no meio ambiente do trabalho; neutralizar o 

seu impacto na sociedade, no meio ambiente e na natureza, como todo. 

  

A autora desta tese procurou articular estes dois campos específicos da 

chamada ciência social ou cultural: a teoria jurídico-trabalhista crítica e a teoria 

organizacional crítica; dois campos específicos das ciências sociais surgidos em um 

momento histórico definido para seu aparecimento: a sociedade moderna, centrada 

na subordinação da força do trabalho ao capital.  Um não pode ser profundamente 

compreendido sem se articular com o outro.  

A partir deste pressuposto foi capaz de apresentar uma versão analítica 

original na compreensão do adoecimento que se institui permanentemente no meio 

ambiente de trabalho para, finalmente, apresentar as possibilidades de combate e 
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de repressão aos descumprimentos das normas gerais e especiais de tutela de 

trabalho. 

O estudo deposita nos movimentos sociais, nas teorias dos movimentos 

sociais e na capacidade do sindicalismo em retomar a sua memória histórica –

centrada nas lutas simultaneamente reformistas e revolucionárias – a possibilidade 

de superação deste modelo de Estado e de sociedade que se instituiu, a partir da 

modernidade, e elegeu a subordinação da força de trabalho ao capital como sua 

categoria primeira de sociabilidade.  

Se, de um lado, não se pode eliminar o adoecimento porque ele está 

vinculado ao próprio objeto do Direito do Trabalho, uma dialética do esclarecimento 

na dimensão aqui proposta, pode não só desencadear uma nova prática doutrinária 

e jurisdicional, mas, também redefinir os cânones da proteção e das lutas sindicais 

contemporâneas.  

Afinal, o Direito do Trabalho surge da luta operária, da luta de classe. É no 

seio das lutas libertárias contemporâneas que ele, seus estudiosos e seus 

operadores podem, seguindo esta memória histórica, estancar os rituais do 

sofrimento e as mortes lentas no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

REFERÊNCIAS 

 

ACCORNERO, Aris. Era il Secolo del Lavoro. Bologna: Societá Editrice il Mulino, 
2000.  
 
ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática 
jurídica. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
______. O Problema da Legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah Arendt. 
Rio de Janeiro: Forense, 1989.   
 
AMARAL, Maria Virgínia Borges. Discurso e Relações de Trabalho.  Maceió: 
UFAL-PPGLL, 2005. 
 
ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. A Hermenêutica Jurídica Contemporânea no 
Contexto do Direito do Trabalho. IN; RIBEIRO, Marcelo; DINIZ, João Janguiê 
Bezerra (Org.). Estado democrático de Direito, acesso à justiça e globalização 
excludente. Brasília: Gomes & Oliveira Editora, 2015. 
 
______. Curso de Direito Sindical. São Paulo: LTr, 1991. 
 
______. Direito do Trabalho e Pós-Modernidade: fundamentos para uma Teoria 
Geral. São Paulo: LTr, 2005.  
 
______. Princípios de Direito do Trabalho: fundamentos teórico-filosóficos. São 
Paulo: LTr, 2008.  
 
______. O Direito do Trabalho na Filosofia e na Teoria Social Crítica. São Paulo: 
Ltr, 2014.  
 
ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a 
negação do trabalho. São Paulo. Boitempo. 2006.  
 
ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de Trabalho: uma perspectiva 
democrática. São Paulo: LTr,  2003. 
 
ARENDT, Hannah. A Condição humana. Rio de Janeiro: Forense, 1993.  
 
ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Atena, 1955.  
 
______. Moral, a Nicómaco. Madrid: Colleción Austral, 1995.  
 
AUMENTAN los costes del estrés en el trabajo y la incidencia de la depresión és 
cada vez mayor. Trabajo: Revista de la OIT, n. 37, diciembre 2000.  
 
AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO. Evolução Histórica. Lisboa. 
Disponível em: <http://www.act.gov.pt/%28pt-PT%29/SobreACT/QuemSomos 
/EvolucaoHistorica/Paginas/default.aspx>.      
    



197 

 

BAGOLINI, Luigi. Filosofia do Trabalho: o trabalho na democracia. São Paulo: LTR, 
1997.  
 
BARROS. Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2008. 
 
BARROSO, Fábio Túlio. Neocorporativismo e Concertação Social. Recife: Editora 
Universitária da UFPE, 2010. 
  
BENHAMOU, Fraçoise. A Economia da Cultura. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007.  
 
BERMAN, Marshall. Aventuras no Marxismo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001.  
 
BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Ève. O Novo Espírito do Capitalismo.  São Paulo: 
Rio de Janeiro: Editora WMF; Martins Fontes, 2009. 
 
CARVALHO, Nanci Valadares de. Autogestão: o Governo pela autonomia. São 
Paulo: Editora Brasiliense, 1983.  
 
CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  
 
CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura, vol. 1. 
São Paulo: Paz e Terra, 1999.  
 
______. Redes de Indignação e Esperança.  Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 
 
CATTANI, Antônio David (Org.). Trabalho e Tecnologia: dicionário crítico. 
Petrópolis: Vozes, 1997.  
 
CAVALCANTE, Ricardo Tenório. Jurisdição, Direitos Sociais e Proteção do 
Trabalhador. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 
 
CESARINO JR., Antonio Ferreira. Direito Social. São Paulo: LTr, 1980. 
 
COUTINHO, Aldacy. Poder Punitivo Trabalhista. São Paulo: Ltr, 1999. 
 
D‟ALBUQUERQUE, Caetano. Direito dos Operários: estudos sobre as grèves. 
Coimbra: Impreesa da Universidade, 1870. 
 
D‟ANGELO, Isabele de Moares. A subordinação no Direito do Trabalho: para 
ampliar os cânones da proteção, a partir da economia social e solidária. São Paulo: 
LTr, 2014. 
 
DÄUBLER, Wolfgang. Derecho del Trabajo. Madrid: Ministério de Trabajo y 
Seguridad Social, 1994.  
 
DE FERRARI, Francisco. Derecho del Trabajo, v. III: la relación del trabajo. Buenos 
Aires: Ediciones de Palma, 1977.  
 



198 

 

DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Ciudad de 
Mexico: Editorial Porrúa, 1978.  
 
DE MASI, Domenico. O futuro do Trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-
industrial. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003. 
  
DEJOURS, Christophe. A Loucura do Trabalho: estudo de psicopatologia do 
trabalho. São Paulo: Cortez, 1992.  
 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2010. 
 
DELGADO, Maurício Godinho. O Poder Empregatício. São Paulo: LTr, 1996. 
 
DEVEALI, Mario L. El Derecho del Trabajo. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1983. 
 
DONATO, Messias Pereira. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 
1981. 
 
DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e Cultura Popular. São Paulo: Perspectiva, 2004.  
 
FELICIANO, Guilherme Guimarães. Curso Crítico de Direito do Trabalho, Teoria 
Geral do Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
FERRY, Luc; RENAUT, Alain. Fillosofía Política: de los derechos del hombre a la 
idea republicana. México: Fondo de Cultura Economica, 1990.  
 
FLORES, Baltazar Cavazos. 35 Leciones de Derecho Laboral. Ciudad de Mexico: 
Editorial Trillas, 1987.  
 
FRIEDMANN, Georges. O Trabalho em Migalhas. São Paulo: Perspectiva, 1972.  
 
______; NAVILLE, Pierre. Tratado de Sociologia del Trabajo. México: Fundo de 
Cultura Econômica, 1963. 
 
GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: 
Gen/Forense, 2012. 
GAULEJAC, Vincent. A gestão como doença social.  Ed. Ideias e Letras, São Paulo, 
2009. 
 
GHERA, Edorado. Diritto del Lavoro. Bari: Cacucci Editore, 1997. 
 
GHEZZI, Giorgio; ROMAGNOLI, Umberto. Ill Raporto di Lavoro. Bologna: 
Zanichelli, 1999. 
 
GOHN, Maria da Gloria. Histórias dos Movimentos e Lutas Sociais: a construção 
da cidadania dos brasileiros. São Paulo: Loyola, 1995 
 
______; BRINGEL, Breno M. (Org.). Movimentos Sociais na Era da Globalização. 
Petrópolis: Vozes, 2012. 
 



199 

 

GOMES. Orlando; GOTTSCHALK. Elson. Atualizado por Pinto. Curso de Direito do 
Trabalho, Gen Forense, Rio de Janeiro, 2012. 
 
GORKI, A. A mãe. Lisboa: Europa-America, 1973. 
 
GORZ, André. Crítica à Divisão Social do Trabalho. São Paulo: Martins Fontes, 
1996.  
 
GRINT, Keith. Sociologia do Trabalho. Lisboa: Instituto Piaget, 1998.  
 
GUARESCHI, Pedrinho; HERNANDEZ, Aline, CÁRDENAS, Manuel.  
Representações Sociais em Movimento: Psicologia ativismo político. Porto Alegre: 
Edipucrs, 2010. 
 
GUILBEAUX, Eulalia Viamonte. Elementos de Derecho Laboral Cubano. S. l. 
Ediciones Espes, 1985.  
 
HABERMAS, Jürgen. O Discurso Filosófico da Modernidade. Lisboa: Publicações 
Dom Quixote, 1990.  
 
______. Problemas de Legitimação no Capitalismo Tardio. Buenos Aires: 
Amorrortu, 1991.  
 
HARDT, Michael, NEGRI, Antonio. Império. Rio de Janeiro: Record, 2005.  
 
HARVEY, David. O Enigma do Capital e as Crises do Capitalismo. São Paulo: 
Boitempo, 2012. 
 
HOBSBAWM, Eric J. A Era do Capital: 1848-1875. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 
 
HODGKINSON, Tom. L’Ozio come Stile de Vita. Milano: Rizzoli, 2005. 
 
INFORME RELASUR. Las relaciones Laborales en El Uruguay. Montevideo: 
Fundacion de Cultura Universitaria, 1995. 
 
JAMESON, Fredric. A lógica Cultural Pós-Moderna do Capitalismo Tardio. São 
Paulo: Ática, 1997.  
 
KOSELLECK, Reinhart. Crítica e Crise: uma contribuição à patogênese do mundo 
burguês. Rio de Janeiro; EDUERJ/Contraponto, 1999. 
 
KURZ, Robert. Os últimos Combates. Petrópolis: Vozes, 1997.  
 
LAZZARATO, Maurizio; NEGRI. Antonio. Trabalho Imaterial. Rio de Janeiro: DP&A, 
2001. 
 
LE GOFF, Jacques. Droit du Travail et Societé: les relations individuelles de travail. 
S. l.: Presses Universitaires de Rennes, 2001. 
. 



200 

 

LEHER, Roberto; SETÚBAL, Mariana (Org.). Pensamento Crítico e Movimentos 
Sociais: diálogos para uma práxis. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
 
LESSA, Sergio. Para além de Marx? São Paulo: Ed. Xamá, 2005. 
LESSA, Sérgio. Trabalho e Proletariado no Capitalismo Contemporâneo. São 
Paulo: Cortez, 1983.  
 
LIPOVETSKY, Gilles. El Crepúsculo del Dever. Barcelona: Anagrama, 1994.  
 
LOJKINE, Jean. A Revolução Informacional. São Paulo: Cortez, 2002.  
 
MACIEL, José Alberto Couto. Deveres do Empregado. Deveres do Empregador.  In: 
PINTO, José Augusto Rodrigues; MARTINEZ, Luciano; MANNRICH, Nelson. 
Dicionário Brasileiro de Direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2013.  
 
MANUAL de Educação do Trabalhador. São Paulo: LTR, 1994. 
  
MARCUSE, Herbert. Eros e Civilização. Uma interpretação filosófica da obra de 
Freud. Ed. Zahar, 1972. 
 
______. Ideologia da Sociedade Industrial. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1964.  
 
MARICATO, Hermínia et al. Cidades Rebeldes: passe livre e as manifestações que 
tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo; Carta Marior, 2013. 
 
MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2012.  
 
MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
MARX, K. O Capital: Crítica da Economia Política, Livro I, Vol. I: o processo de 
produção do capital. São Paulo: Global, 1989.  
 
______. O Capital, Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013. 
 
______. Crítica ao Programa de Gotha. In: ANTUNES, Ricardo (Org.). A Dialética 
do Trabalho: escritos de Marx e Engels. São Paulo: Expressão Popular, 2004.  
 
MARX, Karl. Processo de Trabalho e Processo de Valorização. In: ANTUNES, 
Ricardo (Org.). A Dialética do Trabalho: escritos de Marx e Engels. São Paulo: 
Expressão Popular, 2004.  
 
______; ENGELS Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Porto Alegre: L&PM, 
2012. 
 
______. ______. Petrópolis: Vozes, 1990.  
 
______. ______. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.  



201 

 

 
MARZAL, A (Org.). Crisis del Estado de Beinestar y Derecho Social. Panplona: 
J.M. Bosch Editor, 1997.  
 
MEDINA. Diego López. Direito e Interpretação. São Paulo: Saraiva, 2011. 
MÉSZÁROS, István. A Teoria da Alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 2006.  
 
MONTAÑO Carlos; DURIGUETTO, Maria Lúcia. Estado, Classe e Movimento 
Social. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
NABUCO, Ary. Hackerativismo: a guerra instalada no mundo virtual.  São Paulo: 
Revista Caros Amigos, ano XVI, n. 184, p.39-43, 2012. 
 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 
 
NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e Direito: um estudo sobre Pachukanis. São 
Paulo: Boitempo, 2008. 
 
NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano. Madrid: A L. Mateos, 1993.  
 
______. O Anticristo.  São Paulo: Martins Claret, 2012. 
 
OFFE, Claus. Capitalismo Desorganizado. São Paulo: Brasiliense, 1995.  
 
______. Contradicciones en el Estado del Bienestar. Madrid: Alinza Universitária, 
1990.  
 
PAGÈS, Max et al. O poder das organizações: a dominação das multinacionais 
sobre os indivíduos. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
PASTORINO, A. Fernández. Lineamientos del Contrato de Trabajo. Buenos Aires: 
Editoral Astrea, 1975.  
 
PEREIRA, Adilson Bassalho. A Subordinação como Objeto do Contrato de 
Emprego. São Paulo: LTr, 1991. 
 
PEREIRA, Maria Cecília; BRITO, Mozar José de. Análise do discurso no âmbito dos 
estudos organizacionais: uma abordagem teórica. In: CARRIERI, Alexandre de 
Pádua et al. Análise do Discurso em Estudos Organizacionais.  Curitiba: Juruá, 
2009. p.21-78. 
 
PÉREZ, Benito. Derecho del Trabajo. Buenos Aires: Editoral Astrea, 1983.  
 
PEREZ, Jose Luis Monereo. Introducción al Nueve Derecho del Trabalho: una 
reflexión crítica sobre el derecho flexible del trabalho. Valencia: Tirante lo Blanch, 
1996.  
 
PERONE, Giancarlo. Lineamenti di Diritti del Lavoro. Torino: G. GIapichelli 
Editore, 1997.   



202 

 

 
PINTO, José Augusto Rodrigues. Curso de Direito Individual do Trabalho São 
Paulo: LTr, 2000. 
 
______. Parassubordinação. In: ______; MARTINEZ, Luciano; MANNRICH, Nelson. 
Dicionário Brasileiro de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2013. 
 
PODETTI, Humberto A. Política Social: objeto y principios básicos. Desarollo social. 
Planificación técnica. Política laboral y de La seguridad social. Políticas sectoriales. 
Buenos Aires: Editoral Astrea, 1982.  
 
POPPER, Karl. Conocimiento Objectivo. 2. ed. Madrid: Tecnos, 1982. 
  
PREVENCIÓN de las lesiones y enfermedades profesionales a través de la 
ergonomía. Trabajo: Revista de la OIT, n. 12, septiembre 1997.  
 
RAMOS FILHO, Wilson. Direito Capitalista do Trabalho: história, mitos e 
perspectivas no Brasil. São Paulo: LTr, 2012. 
 
RAVENTÓS, Daniel. El Derecho a la Existencia. Barcelona: Ariel Practicum, 1999.  
 
REIS, Daniela Muradas. O Princípio da Vedação do Retrocesso no Direito do 
Trabalho. São Paulo: Ltr, 2010. 
 
RIVAS, Daniel. La Subordinación: criterio distintivo del contrato de trabajo. 
Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1996. 
 
ROCHA, Geraldo Celso. Trabalho, Saúde e Ergonomia. Curitiba: Juruá, 2005.  
 
ROMITA, Arion Saião. A Subordinação no Contrato de Trabalho. Rio de Janeiro: 
Forense, 1979. 
 
ROUANET, Sérgio Paulo. Mal-estar na modernidade. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1993.  
 
RUSSELL, Bertrand. O Elogio ao Ócio. Rio de Janeiro: Sextante, 2002.  
 
RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de Direito do Trabalho.  Rio de Janeiro: José 
Confino Editor, 1974.  
 
SALUD y Acción Sidical. Temas de Salud Laboral. Cuardenos Básicos de 
Formación Sindical, 5. Madrid: UGT, 1988. 
 
SANTOS, Boaventura de Souza (Org.). Trabalhar o mundo: Os caminhos do novo 
internacionalismo operário. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.  
 
SCOGNAMIGLIO, Renato. Diritto del Lavoro. Napoli: Jovene Editore, 1997. 
 
SENNETT, Richard. A Corrosão do Caráter. São Paulo: Editora Record, 1999.  
 



203 

 

SEVILLANO, Tulio M. Obregón; LANDABURU, María Katia García. Manual de 
Relaciones Individuales de Trabajo. Caballero: Obregón &Flores Consultores 
Laborales,1995. 
 
SILVA, Antônio Álvares da.  Cogestão  no Estabelecimento e na Empresa. São 
Paulo: LTr, 1991. 
.  
SILVA, Edith Seligmann. Saúde mental e trabalho. IN:  BEZERRA JÚNIOR, Benilton 
et al. Cidadania e Loucura: políticas de saúde mental no Brasil: Petrópolis: Vozes, 
2001. 
 
SINGER, Paul; SOUZA, André Ricardo. A Economia Solidária no Brasil: a 
autogestão como resposta ao desemprego. São Paulo: Contexto, 2000.  
 
SMITH, Adam. A Riqueza das Nações, vol. I. São Paulo: Nova Cultura,19 85. 
 
SOARES FILHO, José. A proteção da Relação de Emprego: análise crítica em 
face de normas da OIT e da legislação nacional. São Paulo: LTr,  2002. 
 
SOUSA, Jerónimo (Coord.). Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais em 
Portugal: Regime Jurídico da Reparação dos Danos. S. l.: Centro de Reabilitação 
Profissional de Gaia, 2005. Disponível em: <http://www.crpg.pt/estudosProjectos/ 
Projectos/Documents/retorno/regime_juridico.pdf>.  
 
SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Curso de Direito do Trabalho: teoria geral do direito 
do trabalho, vol. I. São Paulo: LTr, 2011. 
 
SOUZA, José Augusto Rodrigues e; SOUSA, Otávio Augusto Reis de. Curso de 
Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
 
STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica 
da construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. 
 
SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: 
LTr, 2008. 
 
SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Renovar, 2002. 
 
TEIXEIRA, Sérgio Torres. Concretização da tutela jurisdicional e reintegração no 
emprego: instrumentalidade e efetividade do processo trabalhista no âmbito da tutela 
reintegratória. Revista do TRT 6ª. Região. Recife, vol. 18, n. 35, p. 39-63, 2008. 
 
THUROW, Lester. O Futuro do Capitalismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.  
 
TOURAINE, Alain. Crítica a la Modernidad. Madrid: Tecnos, 1992.  
 
UNIVERSIDADE DE LA HABANA. FACULTAD DE DERECHO. Derecho Laboral: 
parte especial, tomo II. Ciudade de La Habana,1986. 
 



204 

 

VALENCIA, Adrián Soleto. A Reestruturação do Mundo do Trabalho: 
superexploração e novos paradigmas da organização do trabalho.  Uberlândia, MG: 
EDFU, 2009.    
 
VERDIER, Jean-Maurice. Droit du Travail. Paris: Dalloz, 1996. 
 
VIALARD, Antônio Vazquez. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Buenos Aires: Editorial Astrea, 1991. 
 
VIANA, Marcio Túlio.  A Terceirização Revisitada: algumas críticas e sugestões para 
um novo tratamento da matéria. Belém. Revista do TRT 8ª. Região. Vol. 46, n. 90, 
p. 131-147. 
 
VIANA, Márcio Túlio. Direito de Resistência. São Paulo: LTr, 1996. 
 
VIANA, Silvia. Reality Show: mais real do que se gostaria. Revista Le Monde 
Diplomatique. Osasco, Ano 6, n. 68, , p. 6, Março 2013. 
 
______. Rituais de Sofrimento. São Paulo: Boitempo, 2012.  
 
VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de Emprego: estrutura legal e 
supostos. São Paulo: Saraiva, 1975. 
 
WARAT, Luis Alberto. Mitos e Teorias na Interpretação da Lei. Porto Alegre: 
Síntese, 1979. 
 
WEDDERBURN, K.W. Labor, Law and Freedom: further essays in labor law. 
London: Lawrence e Wishart, 1989.  


