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RESUMO 

 

O presente estudo visa analisar o sentido da dignidade do trabalhador na estrutura 

das relações de trabalho subordinado no Brasil. A noção de trabalho digno traduz a 

complexidade da sociedade capitalista e seu caráter essencial tanto como fator de produção 

(estrutura econômica) quanto como fonte de sobrevivência e inserção na comunidade 

(estrutura social e psicológica). A constatação da complexidade não é causal, pois exige 

esforço de reflexão que ultrapassa o empirismo e a certeza decantada pelo cientificismo. 

Faz-se uma singela digressão histórica sobre as bases do pensamento científico e de como 

o científico distanciou-se do humano, indagando sobre a influência do paradigma da 

racionalidade na formatação da dogmática jurídica positivista. Em um segundo momento, 

discute-se como as relações de trabalho subordinado acentuaram o problema da pluralidade 

de interesses, valores e expectativas, o que contradiz um paradigma moldado pela redução 

da complexidade. Uma vez identificado esses conflitos, a proposta de uma nova maneira 

para vislumbrar as relações de trabalho subordinado faz-se necessária. Apresenta-se aqui 

um estudo baseado no pensamento sistêmico/complexo, com enfoque na complexidade 

presente na relação entre as estruturas econômica (empregador) e psicológica 

(trabalhador). Cada uma dessas esferas compartilha uma base de referência do sistema 

social, o que possibilita a presença de diferentes padrões para compreender e interpretar a 

dignidade humana. No estudo sobre o Sistema Federal de Fiscalização do Trabalho - como 

representante do Estado de Direito – destaca-se o impacto desse instrumento como 

promotor do cumprimento fiel da legislação de proteção ao trabalho. Por fim, discute-se a 

posição da dignidade humana na Constituição Federal de 1988 e como alicerce da estrutura 

do sistema juslaboral. Explora-se a temática relativa aos acidentes de trabalho e a 

promoção da dignidade humana no ambiente de trabalho, dados os diferentes e os 

complexos parâmetros de que partem o empregado e o empregador no cenário brasileiro. 

Verifica-se que as relações de trabalho subordinado envolvem muito mais do que a 

organização de um meio ambiente física, biológica e quimicamente considerado, mas 

compreendem as interações entre os indivíduos e suas expectativas no ambiente social. 

Palavras-chave: direitos fundamentais; dignidade humana; pensamento sistêmico; relações 

de trabalho subordinado; fiscalização do trabalho.  



ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze the meaning of worker’s dignity in the labor 

relations in Brazil. The decent work translates the capitalist society’s complexity and its 

essential character as a production factor (economic structure) as a survival resource and 

way of being part of a community (social and psychological structures). The knowledge of 

complexity is not based on causality, because it requires reflection efforts that go beyond 

the empirism and the certainty asserted by the scientificism. It is important to make a 

simple historical digression into the basis of scientific thinking and the distance between 

scientific knowledge and human essence, asking about the influence of the rationality 

paradigm on the constitution of legal positivism as a theory. After that, it is discussed how 

the labor relations, characterized by legal subordination, increased the problem of plurality 

of interests, values and expectations. This fact is contrary of a paradigm modeled by the 

complexity reduction. As the conflicts are identified, it is fundamental to purpose a new 

way of contemplate the labor relations. It is presented a study based on systemic/complex 

thinking that emphasizes the complexity inherent to the relation between the economic 

structure (employer) and the psychological structure (employee). Each one of these aspects 

shares its reference basis of social system, that makes possible the presence of the different 

patterns to understand and to interpret the human dignity. In the research of Federal 

System of Labor Inspection – as the representant of the Brazilian Federal State and this 

corresponds to Occupational Safety and Health Administration (OSHA) -, it is important to 

underline the impact of this public service as a mechanism for promoting the compliance 

of the employment protection legislation. At last, it is discussed the position of human 

dignity in the Federal Constitution of 1988, as the basis of the labor law system. The labor 

accidents and the promotion of the dignity of human work in the labor environment are 

explored topics, considering the differents and the complex patterns to which employers 

and employees become attached in the Brazilian labor market context. It is verified that the 

labor relations involve much more than physical, biological and chemical environment 

organization, but they integrate the individual interactions and their expectations in the 

social context.  

Key words: fundamental rights; human dignity; systemic thinking; labor relations; 

subordination; labor inspection.  



RIASSUNTO 

Nel presente lavoro di tesi si discute il senso di dignità nella struttura dei rapporti di 

lavoro subordinato in Brasile. La nozione di lavoro degno tradusce la complessità della 

società capitalista ed il suo carattere essenziale come fattore di produzione (struttura 

economica) e come mezzo di sopravivenza ed inserzione nella comunità (struttura sociale e 

psicologica). La constatazione della complessità non è causale, perché lei domanda la 

reflessione che supera l’empirismo e la certezza del scientificismo. Una breve digressione 

histórica è fatta per comprendere gli elementi essenziali del pensiero scientifico e la 

distanza tra lo scientifico e l’umano. Dopo questo studio, si indaga su l’influenza del 

paradigma della razionalità nella formattazione del positivismo giurídico. Dalla seconda, si 

discute come le relazioni di lavoro subordinato hanno accentuato il problema della pluralità 

degli interessi, valori ed aspettative, lo che contradice un paradigma destinato alla 

reduzione della complessità. Quando questi conflitti sono riconosciuti, la proposta di un 

nuovo metodo di intravvedere le relazioni di lavoro subordinato è necessario. Il punto 

messo in evidenza è il pensiero sistemico-complesso, distacandosi la complessità presente 

nella relazioni tra le strutture economica (datore di lavoro) e psicologica (impiegato). Ogni 

ambito comparte una base di referenza del sistema sociale, lo che possibilita la presenza di 

differenti modelli per comprendere ed interpretare la dignità umana. Nello studio sul 

Sistema Federale delle Ispezione di Lavoro brasiliano - come rappresentante dello Stato di 

Diritto – si distacca il impacto di questo strumento come promotore dell’osservanza della 

legislazione di tutela del lavoro. Al fine di tutto, s’abborda la posizione della dignità umana 

nella Costituzione Brasiliana del 1988, come fondazione della struttura del sistema 

giuslavoristico. È esplorata la tematica degli accidenti di lavoro e la promozione della 

dignità umana nell’ambiente di lavoro, consideratti i differenti ed i complessi parametri da 

cui partano l’impiegato ed il datore di lavoro nello contesto brasiliano. L’obiettivo della 

tesi di dottorato è stato quello di verificare Che le relazioni di lavoro subordinato implicano 

l’organizzazione dell’ambiente fisica, biologica e chimicamente consideratto, ma anche 

comprendeno l’interazioni tra gli soggetti e le sue aspettative nell’ambiente sociale.  

Parole chiave: diritti fondamentali; dignità umana; rapporti di lavoro subordinato; pensiero 

sistemico; ispezione del lavoro.  



INTRODUÇÃO 

 

1. Justificativa 

 

O presente estudo apresenta como tema central a análise do sentido da dignidade do 

trabalhador na estrutura das relações de trabalho subordinado no Brasil.  

O desenvolvimento do tema central permeia temas secundários, os quais 

comportam premissas para o questionamento sobre a busca da apreensão do sentido da 

dignidade humana nas relações de trabalho subordinado, no contexto de uma sociedade 

marcada pela pluralidade e complexidade. 

O primeiro subtema a ser abordado envolve a complexidade que a noção de 

trabalho traduz no contexto da sociedade capitalista e o caráter essencial que imprime nas 

relações humanas, tanto como fator de produção (estrutura econômica) quanto como fonte 

de sobrevivência e inserção na comunidade (estrutura social e psicológica). Contudo, a 

constatação da complexidade não é causal, ou seja, demanda esforço de reflexão que 

ultrapassa o empírico e a certeza decantada pelo cientificismo. Admitir a complexidade é ir 

além do que é aparente. E, por isso, far-se-á uma singela digressão histórica sobre as bases 

do pensamento científico e como o científico distanciou-se do humano.  

Justifica-se essa abordagem na medida em que admitir a complexidade permite 

reconhecer que o sentido da dignidade perpassa as esferas presentes nas relações entre 

empregado e empregador, ou seja, um contexto complexo e plural. Inicialmente, no 

primeiro capítulo, constatar-se-á que a modernidade rompe com a tradição de valores 

transcendentais, ao adotar o paradigma técnico-científico do conhecimento, traduzido na 

crença da razão humana. Propõe-se a perquirição sobre a influência do paradigma da 

racionalidade na formatação da dogmática jurídica positivista. Importante observar que o 

conhecimento humano não se pautou, desde o princípio, na razão. Os mitos exerceram 

papel fundamental para a compreensão do mundo fenomênico. E, da mesma forma que os 

mitos inspiravam as crenças em deidades, a razão passou a ocupar seu lugar. Nesse 

sentido, lembra-se a tentativa dos revolucionários franceses do século XVIII de introduzir 

o Culto à Razão (le culte de la raison), assim como o Culto ao Ser Supremo (le culte 

d’Être Suprême). Por fim, o foco da discussão no primeiro capítulo repousa sobre o dilema 



entre o modelo de certeza do positivismo científico e a complexidade da realidade social. 

Em especial, as relações de trabalho subordinado acentuaram o problema da pluralidade de 

interesses, valores e expectativas, o que contradiz um paradigma moldado pela redução da 

complexidade.  

Uma vez identificado esse conflito, a proposta de uma nova maneira para 

vislumbrar as relações de trabalho subordinado faz-se necessária. Apresenta-se aqui um 

estudo baseado no pensamento sistêmico/complexo. Estabelecer-se-á um diálogo com 

alguns dos expoentes da Teoria dos Sistemas, sem firmar aqui a pretensão de esgotar toda a 

amplitude dessa corrente epistemológica 1. A exploração desse tema objetiva suscitar o 

debate acerca da viabilidade de uma nova forma de conhecer o Direito do Trabalho e da 

importância de garantir a integridade do sistema juslaboral.  

No segundo momento, a abordagem temática encaminha-se para o estudo dos dois 

subsistemas inerentes às relações de trabalho subordinado. Desse subtema depreende-se 

grande complexidade presente na relação entre as estruturas econômica (empregador) e 

psicológica (trabalhador). Cada uma dessas esferas compartilha uma base de referência do 

sistema social mais abrangente e do qual são partes. O todo e a parte contribuem 

simultânea e ininterruptamente para a construção de sentidos, de modelos e de valores, 

porém cada qual realiza e procede à interpretação dos fatos com base nos elementos 

estruturais e organizacionais que constituem o seu sistema próprio. Nota-se, então, a 

possibilidade de diferentes padrões de referência que podem ser adotados para 

compreender e interpretar a dignidade humana, premissa essa que evidencia a 

complexidade da sociedade do trabalho.  

No terceiro capítulo, propõe-se uma análise dos conflitos gerados a partir da 

necessidade de afirmar um sentido para as normas trabalhistas, com base na ordem 

constitucional vigente, e os interesses manifestados pelos sujeitos. Em um contexto de 

complexidade, o sentido dos direitos sociais fundamentais é um construído que envolve os 

valores e os interesses das partes do contrato de trabalho subordinado: empregado e 

empregador. E, com vistas a explorar essa questão, o terceiro subtema aborda a atuação do 

Sistema Federal de Fiscalização do Trabalho - como representante do Estado de Direito e, 

                                                 
1Por sistema, entende-se uma estrutura organizada, constituída por elementos, que “não pode operar além dos 

limites que o constituem como tal, que o designam como unidade; isto é, não pode operar como se fossem 
capilares ou redes que se comunicam diretamente – relação causal (causa e efeito): contato, toque, 
contaminação”. (RODRIGUES, Léo Peixoto. Sistemas auto-referentes, autopoiéticos: noções-chave para a 
compreensão de Niklas Luhmann. Revista Pensamento Plural, Pelotas, v. 3, p. 111, jul./dez. 2008). 



portanto, da ideia de unidade de valores em torno da Constituição (sistema jurídico) – em 

contato com as estruturas dos subsistemas econômico (empregador) e psicológico 

(trabalhador) das relações de trabalho subordinado, destacando-se o impacto desses 

conflitos na sociedade. Identificar-se-á, pois, que “ruídos”, “perturbações” ou “irritações” 

são inevitáveis e será questionado de que forma esse fenômeno pode contribuir para a 

desintegração do sistema juslaboral.  

Por fim, o quarto subtema versa sobre a dignidade. Discutir-se-á a posição da 

dignidade humana na Constituição Federal de 1988. Em princípio, incluída no texto 

constitucional como fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade constitui o 

alicerce da estrutura do sistema juslaboral. Dessa maneira, a estrutura e as funções do 

sistema do Direito do Trabalho dependem da apreensão do sentido da dignidade humana. 

A fim de ressaltar a dinâmica que nasce dessa questão eminentemente teórica, será 

explorado o grande problema dos acidentes de trabalho e a promoção da dignidade humana 

no ambiente de trabalho, dados os diferentes e os complexos parâmetros de que partem o 

empregado e o empregador no cenário brasileiro.  

O tema proposto, portanto, envolve a articulação de várias questões: direitos 

fundamentais do trabalhador, bases epistemológicas, estrutura e organização do trabalho 

subordinado e o suporte referencial dos atores sociais (econômico e psicossociológico) 

para a compreensão da dignidade humana.  

É possível declinar mais de uma justificativa para a escolha do tema da tese 

proposta.  

Uma delas repousa na importância de, em tempos de globalização e ameaças 

perenes à base legislativa de proteção ao trabalho, promover um estudo voltado à 

perquirição sobre o sentido da dignidade do trabalhador.  

A História encaminhou-se para reconhecimento da necessidade da previsão dos 

direitos humanos em um contexto geral. Especialmente quanto aos direitos humanos do 

trabalhador, a visão abstracionista do homem cedeu lugar à realidade material das relações 

de trabalho e a proteção do trabalhador constituiu a tônica dos chamados Estados Sociais. 

Contudo, a pluralidade de interesses e valores caracteriza as relações sociais e a 

compreensão sobre o alcance da promoção de direitos fundamentais se perde em uma rede 

de ações com referenciais diversos. Terminologicamente, por direitos fundamentais 



entendem-se, para os fins desse estudo, os direitos humanos consagrados pela Constituição 

de um Estado. 

O desafio torna-se mais pungente quando o impasse envolve fundamentos, limites 

ou reflexões sobre a dignidade do trabalhador. O contexto atual aponta dificuldades que 

sobrelevam a importância do significado da dignidade do trabalhador, dentre elas, a 

competição no mercado e o discurso pela redução dos mecanismos de proteção ao trabalho, 

em nome de custos de produção cada vez mais baixos, em prejuízo da qualidade e da 

garantia da saúde e da vida dos trabalhadores. E essas dificuldades constituem matizes da 

presença de interesses conflitantes na sociedade. Para estudá-los, tende-se a reduzir a 

complexidade por meio da análise singular de cada pólo envolvido – empregado e 

empregador -, porém com o diferencial de que a complexidade é reconhecida como uma 

premissa inafastável das relações de trabalho subordinado.  

O Direito, por sua vez, apresenta-se como um modelo de disciplina de condutas, 

com estrutura e organização próprias. Portanto, o Direito não é mera descrição do que 

“deve-ser”, cujo conteúdo é conhecido a partir de uma relação cartesiana sujeito-objeto. A 

ideia de Direito pressupõe a ideia de vínculo: o agir de um está vinculado e interfere no 

agir de outro, o qual, por sua vez, reverbera seus efeitos no primeiro. Mas no Direito, 

ontologicamente, não se aplica o binômio causa-efeito. O sujeito de direito não se debruça 

sobre o conteúdo de uma norma jurídica como um cientista que, alicerçado pela certeza da 

física clássica, examina as condições de temperatura, volume e pressão em um 

experimento. E, nesse ponto, há de se destacar que foi da própria Física, por meio dos 

fenômenos atômicos, a descoberta do princípio da incerteza: a matéria assume aspecto dual 

– o que afronta o princípio da não-contradição – e o que se pode “prever” são 

probabilidades.  

Assim, a justificativa para a escolha desse estudo parte da importância da evolução 

da ciência para a compreensão e a configuração das relações humanas, dentre elas, as de 

trabalho subordinado. Da mesma forma que a visão dogmática e positivista modelou o 

Direito, o princípio da incerteza e da probabilidade resgatam a noção de complexidade e de 

que as “coisas” não existem por si, ou seja, não há conceitos absolutos; o que há são 

relações.  

Isso não significa a primazia do relativismo e o fim da “segurança jurídica”. Mas a 

constatação de que a construção de um padrão – ou mesmo estrutura – de uma sociedade é 

resultado de um diálogo, isto é, de interconexões. A segurança assenta-se na presença 



efetiva dessas interconexões e não na sobreposição de um “ideal absoluto” – por exemplo, 

supervalorização do econômico-financeiro– sobre os demais.  

O Direito imprescinde da noção de alteridade, aqui entendida como a capacidade de 

se reconhecer no outro, como um indivíduo criativo e apto a realizar o pleno 

desenvolvimento de sua potencialidade. Para compreender o outro, é necessário traçar um 

panorama das suas matrizes e, no Direito, a ideia de valor permite identificar como se 

organiza um determinado subsistema. O valor – rechaçado pelo positivismo jurídico – 

corresponde ao incerto e ao provável que não se afasta do universo jurídico. Fritjof Capra 

destaca que “ao transcender a divisão cartesiana, a física moderna não só invalidou o ideal 

clássico de uma descrição objetiva da natureza, mas também desafiou o mito da ciência 

isenta de valores”.2 

Por essa razão, também se motiva essa abordagem pela associação que existe entre 

os direitos humanos e o resgate da noção de valor humano. É interessante notar que as 

várias discussões sobre o universalismo versus relativismo dos direitos humanos traduzem 

o dilema paradigmático presente no Direito: não se admite o incerto (relativo, contrário ao 

cartesiano), mas também não se quer assumir o universal (absoluto, que, nas ciências 

humanas, não empíricas, não poderia ser alcançado). Mas ocorre que os direitos humanos 

estariam próximos ao referencial do princípio da incerteza: não é possível ter certezas, mas 

probabilidades. Na física quântica, percebeu-se que, dependendo da forma como o sujeito 

observa o objeto, a natureza do objeto sofre alteração. Da mesma forma, de acordo com a 

maneira como o homem é visto na sociedade, ele pode ser meio ou fim, isto é, pode ou não 

ter dignidade. E isso deriva da posição do observador, isto é do modelo adotado, porque 

“os modelos que os cientistas observam na natureza estão intimamente relacionados com 

os modelos de sua mente – com os conceitos, pensamentos e valores” 3. E, segundo Niklas 

Luhmann, “o sujeito só pode manter-se graças à lógica dos valores e à própria distinção 

entre verdade e falsidade dos objetos do mundo, para que ele mesmo possa ser superado” 4.  

Superação não significa destruição. O sujeito, ao interagir com o meio, torna-se 

observador e objeto simultaneamente. O homem, portanto, é um sistema que se reproduz 

dinamicamente, pelo conhecimento do ambiente e pelo autoconhecimento. Para que ele 

                                                 
2CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. Trad. Álvaro Cabral. 11. 

ed. São Paulo: Cultrix, 1990. p. 81. 
3Id., loc. cit. 
4LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas: aulas publicadas por Javier Torres Nafarrate. Trad. 

Ana Cristina Arantes Nasser. Petrópolis: Ed. Vozes, 2009. p. 355.  



possa se conhecer e se reproduzir é necessário que o seu sistema não seja destruído. Há, 

portanto, pressupostos. Luhmann lembra que “o mundo (definido seja como for) está 

sempre pressuposto como condição da possibilidade de que possamos falar, escrever e nos 

comunicar eletronicamente”5. Do mesmo modo, para que o homem exista como ser vivo 

capaz de satisfazer suas necessidades básicas, estão pressupostos alimentação, higiene e 

abrigo. Mas o ser humano ultrapassa as fronteiras do biológico. O homem, já afirmava 

Aristóteles, é um ser político. Sem entrar no mérito das implicações filosóficas da máxima 

aristotélica, o homem vive em sociedade e a escolha pela construção de uma sociedade 

democrática pressupõe a dignidade humana. É inevitável não parafrasear Luhmann: a 

dignidade (definida seja como for) está sempre pressuposta como condição da 

possibilidade de interação, comunicação e mesmo existência. O sentido de dignidade não é 

um dado de uma racionalidade superior, intangível, mas um construído. E aqui entram os 

direitos humanos, como fruto do reconhecimento da incerteza e da crise da racionalidade 

objetiva e neutra.  

Essa dinâmica não é simples, como aponta Humberto Maturana e Francisco Varela. 

Para compreender a organização e sua circunstância – o entorno ou o contexto com o que 

está conectado -, seria necessário um certo distanciamento que, se é possível quando se 

trata de uma máquina projetada pelo homem, “não é simples quando se trata de seres 

vivos, porque sua gênese e sua história jamais nos serão diretamente visíveis e só podem 

ser reconstruídas de modo fragmentário”6.  

Sem a pretensão de adotar uma teoria específica e diante da necessidade de um 

referencial epistemológico que contemple a complexidade, pela via do pensamento 

sistêmico/complexo propor-se-á a identificação das bases da organização e da estrutura dos 

subsistemas dos sujeitos que celebram o contrato de trabalho subordinado: empregado e 

empregador. Quanto à presença do Estado nessa relação, a fim de restringir a amplitude 

desse subtema, a tese limitar-se-á a abordar a atuação do Sistema Federal de Fiscalização 

do Trabalho, como exemplo da presença do sistema jurídico-estatal nas relações de 

trabalho subordinado.  

Nas relações de trabalho destaca-se a característica intrínseca de se desenvolverem 

em um ambiente de conflito entre as partes (empregado e empregador). No Brasil, a fim de 

                                                 
5LUHMANN, Niklas. op. cit., p. 269. 
6MATURANA, Humberto R.; VARELA, Francisco J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da 

compreensão humana. Trad. Humberto Mariatti e Lia Diskin. 6. ed. São Paulo: Palas Athena, 2007. p. 68. 



“gerenciar” os interesses antagônicos, o Estado propôs um modelo de integração da 

relação: a Consolidação das Leis do Trabalho. Não há, tecnicamente, um sistema de 

normas, mas a reunião de várias normas disciplinadoras das relações de trabalho 

subordinado. As normas trabalhistas são elaboradas e passam a prescrever condutas, 

segundo uma ordem de valores e um sistema de referência que estruturam o ordenamento 

jurídico. Destarte, existem componentes e organização da estrutura jurídica que 

conformam os elementos das relações de trabalho subordinado. A questão ganha maior 

realce no campo trabalhista, em que se contempla o pluralismo jurídico. Diante de uma 

sociedade pluralista, em que as relações são pautadas pela diversidade de interesses, os 

conflitos são inevitáveis. Conhecer os interesses em jogo constitui informação 

imprescindível para definir projetos cujos impactos repercutem no todo social.  

Um exemplo será objeto mais destacado desse estudo: as informações econômicas e 

o risco da ruptura do sistema juslaboral. A questão que Niklas Luhmann propõe é simples e 

pontual: é possível fazer com que informações - por exemplo, sobre o desemprego -, 

dependam da operação fechada da economia, como análise de “balanços, preços, a atuação 

da concorrência, aumento ou redução da demanda”? Nessa hipótese, Luhmann conclui que 

somente um observador poderia vislumbrar a sintonia da informação entre a economia e o 

mercado de trabalho, ainda que a informação tenha sido gerada dentro do sistema 7. Ou 

seja, mesmo que o observador não tenha acesso ao processo de geração da informação, a 

ele é possível identificar como a informação de um sistema se comunica com outro 

sistema. Conflitos são gerados e Luhmann afirma que os pontos comuns surgem 

colateralmente ao longo do tempo, a partir de um processo de operações de expectativas e 

dupla contingência. O fator tempo - não valores a priori, absolutos, universais - promove 

os valores não conflitantes. Por isso, a base do modelo adotado por Luhmann, com 

inspiração em Parsons, é temporal e não de caráter hierárquico 8.  

Mas se o hierárquico em Luhmann está próximo à ideia de estratificação social, não 

se exclui a hipótese de o poder – inegavelmente presente na sociedade – ser resultado da 

temporalidade. E enquanto não houver uma proposta de poder aceita, o conflito persiste 

entre os sistemas. No Direito do Trabalho, essa realidade é plenamente observável, em face 

da presença do pluralismo jurídico. Ademais, por conta do pluralismo, os conflitos não são 

travados exclusivamente entre sistemas, mas também no interior deles mesmos.  

                                                 
7LUHMANN, Niklas. op. cit., p. 143. 
8Id. Ibid., p. 320. 



François Rigaux chega a admitir que  

Mesmo quando a concorrência entre elas é menos sanguinária, as ordens 
jurídicas disputam o poder de uma maneira anárquica que é a negação do 
que se quis apresentar como ideia de direito. De resto, o conflito a que se 
assiste hoje não tem como única causa a coexistência de ordens jurídicas 
que se deixam facilmente circunscrever e identificar. Nenhuma delas, 
mesmo isolada, está imune a conflitos internos.9 

 

As dificuldades assomam quando o conflito versa sobre o significado de uma 

palavra ou termo incorporado normativamente. Daí a importância de avançar no campo 

epistemológico e a justificativa de se recorrer ao pensamento sistêmico, sob uma 

perspectiva discursiva.  

Faz-se mister, portanto, apreciar o fenômeno jurídico-hermenêutico, a partir de um 

embasamento epistemológico, dado que a perquirição acerca da dignidade do trabalhador 

implica necessariamente a avaliação de bens jurídicos indisponíveis e fundamentais para a 

própria concepção do Direito: a vida e a saúde do ser humano.  

Discutir uma base de referência sobre a dignidade humana nas relações de trabalho 

torna-se uma espécie de “arma” contra o chamado dumping social. A partir do 

desenvolvimento desse tema, extrair-se-ão substratos teóricos, com vistas a investigar o 

que impede a plena efetividade da dignidade humana e como conceber uma atmosfera de 

debate em prol do respeito e garantia da dignidade do trabalhador, elementos esses 

estruturantes na construção de um sistema juslaboral.  

Para tanto, torna-se imperioso fomentar a discussão em torno dos fundamentos, 

procedimentos e referenciais que permitam a efetividade da dignidade do trabalhador, não 

obstante os variados interesses presentes em uma sociedade complexa e plural.  

Enfim, a tese proposta almeja promover uma modesta contribuição no amplo 

campo de estudo da Teoria Geral de Direito do Trabalho, ao reafirmar a 

imprescindibilidade da abordagem sobre o alcance e o sentido da dignidade do trabalhador, 

em face das estruturas e das bases referenciais que permeiam as relações de trabalho 

subordinado. Reproduz-se aqui a declaração de Paulo de Barros Carvalho: 

Estou convicto de que o hábito de certas reflexões filosóficas e o apelo 
frequente às categorias de Teoria Geral do Direito, longe de dificultar o 
acesso ao objeto da investigação, aparecem como condições mesmas do 
aprofundamento cognoscitivo. E aproveito o ensejo para lembrar a lição 

                                                 
9RIGAUX, François. A lei dos juízes. Trad. Edmir Missio. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 22. 



de Pontes de Miranda, segundo a qual não há diferença entre a teoria e a 
prática, mas aquilo que existe é o conhecimento do objeto: ou se conhece 
o objeto ou não se conhece o objeto.10 

 

As afirmações do referido autor reforçam a escolha do tema ora proposto. 

A tese proposta pretende contribuir para o desenvolvimento da análise 

epistemológica do Direito do Trabalho. Ao contemplar o pensamento sistêmico, cogita-se 

em oferecer um substrato teórico para o enfrentamento de questões hermenêuticas 

atinentes à dignidade do trabalhador.  

Diante de uma sociedade capitalista, marcada pelo pluralismo, e da necessidade de 

efetivar a dignidade do trabalhador, torna-se imprescindível estudar o Direito do Trabalho 

por um viés mais amplo que o sugerido pela dogmática formal. Os conflitos tornam-se 

mais complexos, exigindo uma análise abrangente, a qual, embora não ofereça soluções 

prontas, busca fortalecer os alicerces dos fundamentos de proteção à vida e à saúde do 

trabalhador.  

Os desafios são muitos e, por essa razão, o estudo baseia-se no pensamento 

sistêmico/complexo. A concepção da dignidade do trabalhador ultrapassa os limites do 

sistema jurídico e, a partir do pensamento sistêmico/complexo, contempla-se a dinâmica 

das conexões intersubjetivas e com o ambiente. Para isso, a utilização de conceitos de 

teorias sistêmicas justifica-se; “irritação”, “complexidade”, “acoplamento estrutural” são 

conceitos que permitem reconhecer a realidade na condição de observador.  

Em uma sociedade complexa, é indispensável um alicerce mínimo de elementos 

abstratos para identificar a estrutura jurídica do trabalho, a fim de que não sofra ameaças 

perenes ou resulte comprometida a sua organização. A complexidade presente nas relações 

de trabalho subordinado reflete-se em incongruências do discurso de proteção à dignidade 

do trabalhador quando submetido à dinâmica dos subsistemas social e econômico. No caso 

do Direito do Trabalho brasileiro, a autorização legal para expor o trabalhador a agentes 

químicos e biológicos (com prejuízo flagrante à sua saúde) justifica-se pela necessidade 

inconteste da realização de determinada atividade econômica. Mas diante de um 

ordenamento jurídico interno que prevê constitucionalmente uma ordem econômica 

fundada na valorização do trabalho humano (artigo 170, caput, da Constituição Federal), 
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como argumentar a regra geral de incidência do adicional de insalubridade sobre o salário 

mínimo? Como destacou François Rigaux, já citado, não se está imune nem menos dos 

conflitos internos.11 

Reforça-se que o foco está no pensamento sistêmico e não se pretende aqui adotar 

essa ou aquela teoria. Esse posicionamento está amparado exatamente na complexidade, 

uma das características constitutivas do pensamento e de teorias sistêmicas. 

A complexidade e a fugacidade do tempo desafiam o cientista a reformular 

incontinentemente os seus modelos. Aliás, é exatamente essa fluidez temporal que 

permitiria discutir a visão luhmanniana de que os valores não-conflitantes se consolidam 

temporalmente. Como dimensionar o tempo hodiernamente, na sociedade do real time? Há 

tempo para refletir sobre a opção de rejeitar ou aceitar uma proposta? É computado esse 

tempo na lógica das operações pós ou hipermodernas, como alguns preferem se referir à 

época atual?  

Tenciona-se, a partir do enfoque sistêmico, traçar contornos do comportamento do 

sistema de auto-referência do Direito do Trabalho e as funções que desempenha na 

disciplina das relações de trabalho subordinado. Não se atreve aqui a expor uma ampla e 

percuciente abordagem interdisciplinar. Objetiva-se contribuir para o desenvolvimento da 

Teoria Geral do Direito do Trabalho, a partir do esforço por debater elementos teóricos, 

filosóficos e jurídicos que possam conduzir à afirmação da dignidade humana do 

trabalhador. 

 

2. Delimitação do tema 

 

A questão principal é avaliar a busca do consenso sobre a dignidade humana nas 

relações de trabalho, a partir de um contexto de conflitos.  

Para desenvolver a questão principal, faz-se necessário desmembrá-la em questões 

secundárias, que serão tratadas nos limites apresentados para o tema, ao longo de quatro 

capítulos.  

Ao considerar a vastidão do estudo dos direitos fundamentais do trabalhador, a 

complexidade psicológica, sócio-política e econômica das estruturas sociais em torno da 
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relação de trabalho subordinado e a vasta amplitude das teorias epistemológicas, é 

imprescindível que as limitações ao tema estejam bem definidas.  

O desenvolvimento das questões propostas pressupõe a noção de complexidade. 

Por complexidade, entende-se a ampla diferenciação presente na sociedade segmentada em 

sistemas parciais. Reconhecer a complexidade exige uma reformulação na forma de 

apreender os fenômenos, ou seja, uma mudança de pensamento. Por isso, no primeiro 

capítulo, ocupa-se da transição de modelos: do mito para razão; da certeza para a incerteza; 

do simples para o complexo. Inicialmente, destaca-se a importância dos mitos, os quais 

visam reproduzir o universo indecifrável da criação do homem e os fenômenos da 

natureza. A crença nos mitos cede espaço para a crença na razão, à medida que o ser 

humano se percebe capaz de descobrir as “leis” que governam a natureza. Uma vez que a 

observação percuciente leva ao conhecimento do objeto, o homem reconhece-se apto a 

dominar a natureza e a colocá-la à sua disposição. A ciência alicerça-se na crença na razão 

humana e a tecnologia é desenvolvida como fonte de bem-estar e progresso para a 

humanidade. Contudo, a interferência do homem sobre a natureza baseou-se na 

fragmentação do mundo cognoscível, a fim de propiciar melhor domínio sobre cada objeto 

de estudo. A simplificação decantada pela ciência fracionou o próprio homem, quando esse 

também foi contemplado como objeto a ser investigado cientificamente. Um exemplo 

elucidativo desse problema é a introdução do modelo fordista de produção e os efeitos 

psíquico-biológicos provocados pela extração da denominada mais valia relativa. A 

questão cinge-se à introdução da forma de pensamento complexo/sistêmico para analisar o 

Direito do Trabalho, dada a complexidade das estruturas e das funções envolvidas nesse 

ramo jurídico.  

É inevitável apontar que, ao focar a esfera juslaboral, se busque a redução da 

complexidade que é o objeto central da questão. Mas é exatamente essa a razão pela qual 

se justifica a preferência pela abordagem do pensamento sistêmico/complexo e não 

propriamente de teorias sistêmicas. A interdisciplinaridade, que se encontra atrelada ao 

pensamento sistêmico/complexo, constitui o desafio de ampliar o olhar de observador e 

interagir como sujeito em meio à multiplicidade de interesses e valores na sociedade.  

Ao estudar o pensamento sistêmico não se pretende discorrer amplamente sobre as 

teorias sistêmicas. O objetivo é constatar a necessidade de se ampliar o modo de pensar 

além dos pressupostos técnico-científicos da modernidade, reconhecida a dificuldade de 

superação desse paradigma.  



Ao apontar as ideias centrais do pensamento sistêmico, visa-se extrair conceitos e 

fundamentos que estejam mais próximos da ideia de complexidade e instabilidade da 

sociedade e reforçar uma abordagem epistemológica do Direito do Trabalho. Por 

conseguinte, esse tema secundário busca abordar a limitação da chamada filosofia da 

consciência e considerar propostas para estudo e compreensão do Direito, precisamente do 

Direito do Trabalho.  

No segundo capítulo, analisam-se as estruturas e a organização de dois vértices 

fundamentais nas relações de trabalho subordinado: empregador e empregado. A 

preocupação aqui está centrada na identificação do referencial adotado por cada um, como 

estão estruturados e como vislumbram as relações que estabelecem entre si. Essa questão é 

de relevada importância para indagar se há possibilidade da construção de consenso em 

torno do sentido da dignidade humana. A dignidade humana depende da existência do ser 

humano, o qual necessita, minimamente, de determinadas condições biológicas para ter 

vida e manter-se vivo. A questão debatida nesse capítulo envolve dois eixos: o econômico 

e o sócio-jurídico. A Economia preocupa-se com a utilização dos bens escassos, de sorte 

que essa característica acaba por determinar o valor desses bens. Nesse contexto, se o 

trabalho não for escasso, perde valor como bem disponível com ampla oferta. Por outro 

lado, a vida e a saúde são bens escassos para o ser humano individualmente considerado e, 

portanto, assumem valor inestimável. O trabalho não está dissociado do ser humano, mas é 

fruto da ação do homem vivo e, quanto mais saudável, capaz de produzir bens e serviços.  

Explica-se assim a indisponibilidade conferida pelo ordenamento jurídico à saúde e 

à vida. Afinal, se a sociedade capitalista se alicerçou e se alicerça no trabalho, a 

manutenção da vida e da saúde humanas são indispensáveis para a própria conservação do 

sistema. Contudo, a indagação contemplada sob um ponto de vista sistêmico/complexo 

abrange as referências de que se valem os sistemas sociais para garantir sua organização 

interna e não apenas o sentido externamente fixado por um sistema mais abrangente, como 

o jurídico. A proposta desse estudo é, dessa forma, questionar a existência de uma 

gradação hierárquica dos elementos presentes nos sistemas, desenvolvida a partir da noção 

de valor que cada um deles atribui a partir do seu referencial. A organização estaria 

atrelada aos parâmetros valorativos adotados pelo sistema.  

O problema assume contornos mais acentuados quando os sistemas, ao se 

comunicarem em determinado ambiente, não conseguem estabelecer uma relação de 

sentido. Isso está bem demarcado nas relações de trabalho, que constitui o mote desta 



pesquisa. Observa-se que, do ponto de vista social, as relações de trabalho desencadearam 

conflitos pela busca da equidade. Sob a óptica econômica, a construção de sentido apóia-se 

na utilidade do bem (utilitarismo). E aqui remete-se à questão desenvolvida no início: 

ambos os critérios são fruto da razão humana e visam à compreensão e à orientação da 

ação humana. Há algum mais “verdadeiro” que o outro? Nota-se que admitir a 

preponderância de um sobre o outro resulta no estabelecimento de uma relação de 

subordinação que romperia com a integridade interior do sistema “não verdadeiro”. Em 

outros termos, como interagir Direito e Economia – duas construções racionais, com 

pressupostos de partida díspares - , de sorte que a confluência não promova a sobreposição 

de um ao outro? Cabe, ademais, questionar se, no âmbito das relações de trabalho 

subordinado, a ideia de consciência individual estaria restrita à figura do empregador, dado 

que as conquistas dos trabalhadores são atribuídas à consciência da coletividade. Como o 

sistema econômico (empregador) interage com o psicológico (consciência do trabalhador)? 

A proposta restringe-se a observar o contexto sócio-econômico em que incide, 

imerge e interage o sistema jurídico trabalhista, qual seja: a ética do capital e sua 

linguagem; a afirmação do trabalhador como ser humano no ambiente de trabalho; a 

construção da “mente coletiva”, as entidades sindicais, o seu papel e o problema da 

representatividade. Após a análise da estrutura e organização desses subsistemas, volta-se 

o estudo à dimensão dos impactos desses subsistemas no sistema jurídico e vice-versa, 

focalizando a atividade fiscalizatória empreendida pela Administração Pública Direta, seus 

meios de coerção no exercício do poder de polícia, em direta relação com as estruturas e a 

organização dos subsistemas econômico, psicológico e social.  

A importância do pensamento sistêmico/complexo é fundamental para analisar a 

sociedade plural e pautada por interesses conflitantes. Na seara da complexidade, há 

margem para o incerto, que não significa o arbitrário. Por incerteza entende-se a ausência 

de um saber único, mas admite-se o contingente. Há um contexto a ser traçado, elementos 

a serem identificados, padrões de organização para compreender, enfim, estruturas que não 

são rígidas, e sim dinâmicas, abertas às pressões externas e capazes de se adaptar sem que 

suas bases sejam rompidas. O Direito do Trabalho representa um exemplo de adaptação do 

sistema jurídico, moldado sob o paradigma cartesiano (crença na razão), ao assimilar a 

instabilidade gerada em um cenário de falta de cooperação. Enfim, questiona-se como o 

abalo na crença na razão humana interfere nas estruturas de poder das relações de trabalho 

subordinado.  



Uma vez que o Direito na modernidade partiu da premissa do homem racional 

(liberdade de consciência) e estruturou-se com adaptação dos pressupostos econômico-

liberais, na medida em que a realidade econômica gerou instabilidade no sistema social, o 

Direito assume sua função de interferir em comportamentos, por meio de mecanismos 

“interventivos de cooperação”, ou seja, criou um paradoxo. Repropõe-se a ideia de 

liberdade, a partir do sentido da igualdade representado na figura do hipossuficiente. O 

sentido de hipossuficiência, no sistema jurídico, remete ao conflito de poder irresistível, 

incompatível com a noção de democracia. E para a convivência de sistemas capazes de se 

auto-organizar, é imprescindível que haja democracia. O sentido de democracia implica o 

de conflito, mas ambos – democracia e conflito - se manifestam em um ambiente em que 

não há subjugação e opressão, ou seja, negação da diferença.  

O terceiro capítulo aborda a dinâmica e os conflitos dos subsistemas a partir do 

Direito, especificamente pela atuação da função fiscalizatória do fiel cumprimento das 

normas de proteção ao trabalho pelo Estado. A base central da questão proposta está na 

imprescindibilidade do direito como estrutura que generaliza de forma congruente as 

expectativas comportamentais por meio de normas; sem esse balizamento, os homens, 

como afirma Niklas Luhmann, não podem se orientar entre si, nem podem esperar (ou prever) 

comportamentos 12. Por ser um sistema mais abrangente dentro da sociedade, a estrutura 

jurídica congrega elementos que alicerçam o meio social e as questões que persistem são: há 

um sentido a ser descoberto? Há um valor maior para esse ou aquele elemento?  

Por isso, indaga-se no último capítulo se é possível se conduzir a um consenso 

sobre a dignidade humana, em que predomine a efetividade dos direitos fundamentais, ou 

se o predomínio do dissenso seria inevitável, quiçá até mesmo essencial, em face de uma 

sociedade pluralista, pela qual perpassam várias formas de poder amparadas por bases 

referenciais distintas e incomunicáveis. Discutir-se-á a possibilidade de encontrar a 

verdade e estabelecer conceitos absolutos capazes de orientar o agir humano. Em tempos 

de crítica à ordem jurídica trabalhista e à indeterminação de conceitos jurídicos como 

“dignidade”, indaga-se se a proteção à saúde e à vida do empregado depende de elementos 

mensuráveis ou empiricamente verificáveis ou o sentido da saúde é um construído com 

base em dados contingenciais. Essa questão reflete diretamente no âmbito dos acidentes e 

das doenças de trabalho. A caracterização desses eventos – doença e acidente de trabalho – 
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depende do denominado nexo causal entre a atividade laboral e o infortúnio. A construção 

dos institutos baseou-se em postulados empíricos, isto é, a exposição do trabalhador a 

agentes físicos, químicos e biológicos. Porém, a relação de causa e efeito objetivamente 

identificável mostra-se insuficiente para determinar danos provocados pela organização do 

trabalho tecnologicamente estruturada. Quando a lógica é de reparação metricamente 

calculada, corre-se o risco de desprezar a importância do sentido humano atribuído ao 

trabalho. As relações de trabalho subordinado envolvem muito mais do que o meio 

ambiente física, biológica e quimicamente considerado, mas compreendem as interações 

entre os indivíduos e suas expectativas no ambiente social.  

A exposição sobre “a busca de um consenso da dignidade humana” não se 

encaminha para a investigação de uma eventual “concepção generalizadora” acerca da 

dignidade humana, tampouco tenciona exaurir as várias possibilidades de debate sobre a 

questão. Reduz-se a promover uma investigação sobre o processo de interpretação da 

dignidade do trabalhador e a sua efetividade e a destacar as bases de referência a serem 

contempladas, com vistas à manutenção dos alicerces do sistema juslaboral.  

A noção de dignidade reforça o dilema que persiste na indeterminação do texto 

constitucional e na importância dessa indeterminação em face da impermanência e da 

complexidade pós(ou hiper)-modernas. Enfim, questiona-se: há uma certeza absoluta a ser 

alcançada ou, a partir da incerteza, constrói-se contingencialmente a realidade? 

Em linhas gerais, eis as principais questões e suas delimitações: qual a base 

referencial extraída do ordenamento jurídico para apreciação da dignidade humana; 

epistemologicamente, como o Direito do Trabalho pode ser apreciado a partir do 

pensamento sistêmico; como se apresentam empregados, empregadores e Estado em sua 

função fiscalizatória, no contexto das relações de trabalho subordinado; diante da 

organização e estrutura dos subsistemas presentes nas relações de trabalho subordinado, há 

um sentido a ser atribuído à dignidade do trabalhador, a fim de evitar distorções e rupturas 

sistêmicas, no momento do cotejo da norma jurídica com as demais variáveis presentes em 

uma sociedade pluralista. Destaca-se, todavia, que não há a pretensão de esgotar as 

infinitas discussões e variáveis que envolvem o tema e as questões que dele se 

depreendem. 

Enfim, o tema da tese proposta encaminha-se por um raciocínio linear: reconhecer a 

complexidade do mundo do trabalho para situar a dignidade humana como elemento 

estruturante do sistema juslaboral. 



 

3. Metodologia e técnicas de pesquisa 

 

Foi realizada uma pesquisa de caráter documental (análise de casos judiciais e de 

dados estatísticos disponibilizados por entidades governamentais e não governamentais) e 

bibliográfico. Esse critério foi utilizado considerando a necessidade de fomentar o debate 

sobre o sentido da dignidade, dada a complexidade presente no interior das relações de 

trabalho subordinado.  

Para tanto, valeu-se do método dialético, o qual, a partir da crítica da realidade 

existente e da evidência de contradições, visa discutir soluções para os problemas e à 

transformação do quadro estudado.  

O método comparativo permitiu identificar as peculiaridades dos subsistemas 

presentes nas relações de trabalho subordinado, atendendo à finalidade da pesquisa de 

tentar explicar os fatores e as características que parametrizam tais subsistemas. Ao mesmo 

tempo, buscou-se explorar novos elementos para a compreensão da dinâmica de poder 

presente na estrutura das relações de trabalho subordinado – a exemplo do impacto das 

novas formas de organização de trabalho -, a fim de conferir maior proximidade com o 

tema e fomentar hipóteses para aprimoramento de conceitos.  

Quanto às técnicas de pesquisa, foram utilizadas a consulta de fontes primárias 

(pesquisa documental: tratados internacionais, legislações nacionais, sentenças judiciais, 

dados estatísticos etc.) e a consulta de fontes secundárias (pesquisa bibliográfica). A 

pesquisa assume natureza qualitativa, na medida em que objetiva questionar as premissas 

que se encontram por trás da concepção de dignidade, conforme os referenciais dos 

empregados e dos empregadores, além de pontuar o papel da Auditoria-Fiscal do Trabalho, 

como representante do Estado e dedicada à defesa do sistema normativo de proteção ao 

trabalho. A partir desse questionamento, almeja-se estimular a discussão sobre novas 

teorias e conceitos relativos às relações de trabalho subordinado. 

 



CONCLUSÃO 

 

Ainda que inexistente um entendimento pacífico, é bastante difundida a origem 

etimológica da palavra trabalho, como derivada de tripalium, um instrumento de tortura, 

ou palum e tripalis, variante de trepalium, cavalete de três paus, usado para sujeitar os 

cavalos no ato de aplicar a ferradura.  Nesse breve estudo, retirou-se o enfoque da origem 

da palavra “trabalho” para tentar buscar orientações que conduzam ao porquê da aceitação 

da ideia de trabalho como algo penoso.  

O trabalho subordinado, que surge com o sistema moderno de produção, ficou 

marcado pela sua natureza exploratória e pela execução de tarefas repetitivas, sem 

criatividade. Contudo, pôde-se perceber que a noção de trabalho passa pela relação entre 

empregador e empregado, e não necessariamente pela espécie de tarefa executada, desde 

que respeitada a integridade física do homem.  

Quando se afirmou com Karl Polanyi que a civilização do século XIX ruiu, o que se 

enunciou foi um desafio sobre a possibilidade de superar as contradições do modelo 

juslaboral brasileiro existente frente aos novos contornos que as relações de trabalho 

subordinado vêm a assumir, especialmente a partir da evolução dos modos de organização 

da produção.   

O progresso técnico-científico impulsionou as mudanças no mundo do trabalho e 

segue a introduzir novos formatos de como o trabalho humano pode ser melhor 

dimensionado e aproveitado. Por isso afirmou-se que um paradigma – a exemplo do tecno-

científico – não é substituído por outro, como se a estrutura e a forma de organização 

peculiares ao paradigma anterior fossem absolutamente substituídos pelo novo. Observou-

se que o papel da tecnologia é cada vez mais determinante para as transformações 

promovidas na sociedade e influenciam diretamente sobre as relações de trabalho 

subordinado.  

Verificou-se que o culto à razão humana persiste sob a roupagem da certeza de que 

a implementação de recursos tecnológicos é uma realidade inquestionável. A automação é 

introduzida no meio ambiente do trabalho e novas formas de organização do trabalho são 

concebidas sob a inspiração dos parâmetros científico-tecnológicos. Ao homem 

trabalhador cabe conformar-se, ou melhor, adaptar-se. Assim, se a forma de organização 

ainda se baseia no modo taylorista-fordista, espera-se que o trabalhador se molde à figura 



de Sísifo; do contrário, se a proposta é atribuir ao trabalhador maior responsabilidade pelo 

resultado da produção, adota-se o modo toyotista e sai de cena o “homem-macaco” – mão-

de-obra fisicamente saudável e mentalmente condicionada à repetição – e entra o 

trabalhador polivalente, capaz de se metamorfosear, à semelhança da figura de Proteus.   

Reconhece-se que o ser humano trabalhador é avaliado de acordo com as 

necessidades presentes na dinâmica das relações de trabalho subordinado. O papel do 

trabalhador subordinado (empregado) apresenta-se como uma “coisa pronta”, uma 

descoberta extraída da observação do contexto sócio-econômico de determinado momento. 

Dessa forma, a imprescindibilidade de que o empregado realize uma jornada de 12 horas 

de trabalho por 36 horas de descanso dá-se em razão da natureza da atividade por ele 

exercida, isto é, justifica-se pela utilidade prática e observável da adoção desse sistema de 

jornada, afastando o questionamento sobre o impacto psíquico-biológico sobre o 

empregado.   

Motivam-se as decisões no campo das relações de trabalho subordinado sob a 

óptica da objetividade dos resultados mensuráveis. O trabalho humano subordinado é, 

nessa perspectiva de análise, um objeto empírico, e não um ato social. Como objeto, o 

trabalho humano subordinado pode ser submetido ao controle e à organização, introduzidas 

por técnicas e recursos tecnológicos. A justificativa é maximizar a extração da força 

laborativa, com base no resultado de uma avaliação que se baliza pela noção de eficiência 

aferível economicamente. Contudo, na medida em que a racionalidade científica se pauta 

na análise de propostas e resultados objetivamente calculáveis, afasta-se, em um primeiro 

momento, a discussão sobre os aspectos psicológicos e sociais sobre a vida do homem 

empregado. Conclui-se que a importância dos avanços tecnológicos é uma realidade 

incontestável, mas o problema repousa na possibilidade de legitimação do exercício de um 

poder praticamente ilimitado, de forma explícita ou implícita, sob o argumento de que é 

necessário atingir determinados resultados objetivos.        

O modelo racional e objetivo influenciou a noção de Direito. O positivismo e a 

codificação do Direito determinaram uma ordem jurídica fundada nos parâmetros técnico-

científicos e sustentaram, assim, o avanço da ordem econômica capitalista. A noção de 

certeza e segurança jurídica aproxima o discurso do Direito da noção de cálculo de risco e 

de organização da realidade pelo uso da razão. No entanto, mais uma vez destacou-se que 

as criações derivadas da razão humana não podem estar dissociadas do próprio ser humano 

que as originou. Não se sustenta a ideia de que o positivismo desconsidera a discussão 



axiológica em nome da neutralidade científica, na medida em que a ciência positivista 

determina uma escala de hierarquia e de relevância. Enfim, não há escolhas, sejam elas 

absolutamente técnicas ou não, que não se fundamentem em valores.   

Na esfera do Direito, a codificação apresentou-se na forma mais eficiente para 

sistematizar, formalizar, monopolizar e burocratizar, por meio da ação do Estado. O 

sistema jurídico estruturado na forma de códigos dispensou a discussão dos impactos das 

normas na sociedade e as mudanças que ocorrem especificamente nas relações de trabalho 

subordinado. Ele partiu de um modelo simplificado de sociedade, em que o Direito é 

concebido como um sistema cuja organização é capaz de antever os conflitos sociais e 

apresentar soluções prontas e acabadas, na forma de normas gerais e abstratas. A base do 

Direito codificado, nos moldes do positivismo científico, é uma análise empírica dos fatos, 

sua dissecação em elementos redutíveis às normas e a aplicação das mesmas ao caso 

concreto. Sob essa vertente, não haveria conflito social para que o Direito não tivesse 

resposta objetivamente identificável. Daí vem a máxima a ser seguida pelos magistrados: 

“Dá-me os fatos que eu darei o Direito”.    

Conclui-se que o formalismo, a generalidade e a abstração das normas jurídicas 

foram importantes politicamente, para garantia da estabilidade social e promoção da 

segurança jurídica. Porém, do ponto de vista econômico, a igualdade formal defendida pela 

norma jurídica alicerçou uma estrutura organizacional das relações de trabalho 

eminentemente opressora para o trabalhador.  

O homem é plural, tal qual a sociedade, e a pluralidade afasta a ilusória ausência de 

conflitos. Reconhecer os conflitos é essencial para encontrar meios para melhor 

compreendê-los. Os conflitos humanos partem da inexistência de uniformidade de 

interesses e da presença de oposição de forças. Na relação de trabalho subordinado, a 

tentativa de ocultar o abuso de poder foi sustentada pela própria legislação, sob a 

roupagem da natureza civilista contratual do trabalho, e pela simbologia subjacente na 

relação entre “patrão e operário”. Se a liberdade e a igualdade, como postulados da ordem 

jurídica do Estado de Direito, representaram um progresso em termos políticos, o resultado 

da adoção da base jurídica civilista para disciplinar as relações de trabalho conferiu 

hegemonia ao poder do capital. Tal cenário conduziu à submissão do trabalhador e à 

exposição a condições aviltantes em nome da produção e do lucro, desde o período da 

transição do modo de produção artesanal para o manufatureiro até o alvorecer do processo 

de reconhecimento dos direitos de proteção do trabalhador.   



Os direitos dos trabalhadores compõem os direitos humanos de segunda dimensão, 

ou seja, são direitos sociais, que visam à promoção da igualdade e, dessa forma, ao bem-

estar social. Conclui-se que a afirmação dos direitos humanos corresponde à constatação 

de que a sociedade é complexa, não se limitando à visão de mundo mecanicista, e ela é, 

portanto, não-linear. A teoria dos direitos humanos permite admitir o cenário social 

formado pela pluralidade de interesses e de parâmetros para a compreensão da realidade.  

Na medida em que a complexidade deixa de ser reduzida, por meio do 

fracionamento do objeto a ser estudado, exige-se do sujeito-observador da realidade a 

árdua tarefa de vincular a infinidade de conflitos interrelacionados. Para os fins deste 

estudo, focaram-se as relações de trabalho subordinado. Por isso, uma questão 

aparentemente de cunho exclusivamente técnico, como a exposição do trabalhador a riscos 

à saúde e à segurança no meio ambiente do trabalho, ultrapassa a seara objetiva e suscita a 

discussão sobre os contornos acerca da concepção da dignidade do trabalhador.  

A dignidade do trabalhador extrapola o referencial do indivíduo e contempla o ideal 

de coletividade. Quando se almeja garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável, não 

se dirige o olhar apenas para determinado(s) trabalhador(es), mas para a coletividade como 

um todo. O que se preza é a existência humana digna e ela é extensível a todos os 

trabalhadores envolvidos em determinada relação de trabalho subordinado.  

Essa transição do individual para o coletivo exige alteridade. O distanciamento da 

realidade social não é admitido no contexto da teoria de direitos humanos. A abstração e a 

generalização normativa enfrentam o desafio de atender à pluralidade de discursos, 

característica da sociedade pós(hiper)-moderna. Conclui-se, então, que a formalização 

imprimida pelo positivismo jurídico não garante imunidade ao sistema jurídico, o qual 

convive em um ambiente de colisão entre diferentes racionalidades.  

O novo Direito dos conflitos, como proposto por Gunther Teubner, ocupa-se não 

mais em resolver conflitos internos ao próprio sistema jurídico, mas assume a função de 

decidir entre racionalidades conflitantes derivadas de diferentes discursos. Supera-se a 

preocupação primordial com os velhos conflitos interpessoais. Ao invés de discutir limites 

de autonomia individual, por exclusivo, o novo Direito dos conflitos volta-se para a 

dinâmica dos discursos. O argumento legal transita pelas racionalidades particulares e 

diversas, institucionalizadas jurídicas, e volta para essas bases. A resolução permanente do 

conflito não é perseguida, pois não é possível conciliar peremptoriamente as diferenças na 



sociedade. O resultado expressa-se na garantia da efetividade dos direitos fundamentais, ou 

seja, dos direitos humanos consagrados constitucionalmente.    

Na medida em que o conteúdo normativo perpassa pelas diversas racionalidades, 

realiza-se um processo de tradução. No caso das relações de trabalho subordinado, o 

processo de tradução das referências econômicas, políticas e sociais depende da 

observância do formato “constitucional”, a fim de se obter resultados adequados e 

aceitáveis. Por exemplo, o princípio da norma mais favorável, sob o formato 

constitucional, traduz-se como o princípio da aplicação da norma que promova a dignidade 

do trabalhador.   

Debruçar-se sobre a racionalidade presente nas ações dos principais sujeitos da 

relação de trabalho subordinado – empregado e empregador - auxilia na compreensão da 

dinâmica do poder e da sua regulação. Propõe-se, então, suscitar a discussão de como o 

sistema juslaboral brasileiro emprega mecanismos de contenção dos danos e violações a 

direitos decorrentes do exercício do poder e garante a dignidade nas relações de trabalho 

subordinado.  

Sob a óptica liberal capitalista, a natureza humana conduz o indivíduo às melhores 

decisões. Logo, desnecessária a existência de intervenção sobre as relações, especialmente 

a estatal. O Estado, para os liberais, teria sua importância na manutenção da ordem pública 

e da segurança social, indispensáveis para o exercício dos direitos individuais, dentre eles o 

de propriedade.  

A acumulação da propriedade de bens, como fundamento decantado pelo 

capitalismo, modela a vida social e individual, de sorte que, na esfera do trabalho humano, 

a regra do trabalho como fonte de sobrevivência é suplantada pela regra da acumulação. A 

necessidade humana cede espaço à lógica do sistema econômico. É certo que quem não 

pode acumular bens acaba por vender o seu único produto – força de trabalho – para 

garantir exatamente a sua sobrevivência. Ao contrário do que se pode imaginar, a produção 

realizada, isto é, o fruto do trabalho em si não se destina à sobrevivência humana, mas à 

acumulação do capital.  

É essa a diferença entre a racionalidade econômica, que permeia as ações do 

empregador, e a racionalidade presente nas ações do empregado. Admitida a ficção de que 

o trabalho é “produto”, “fator de produção” negociado via contrato - pois a força de 

trabalho consistiria na propriedade do trabalhador -, o capital encontra-se autorizado a 



introduzir uma estrutura burocrática institucionalizada, voltada à maximização dos seus 

interesses.  O ideal do homo oeconomicus viabiliza a exploração das potencialidades 

humanas com base em um enfoque objetivo. O homem, como ser biológico, tem 

capacidade de produzir e a maior produtividade depende de métodos de gestão adequados 

e eficientes. O trabalhador, contratado para realizar uma tarefa produtiva, é mais um 

elemento da organização do trabalho. A função do trabalhador restringe a empreender seus 

esforços para a maximização dos interesses econômicos, nos termos do contrato: 

ampliação do capital (interesse do empregador) em face da garantia de pagamento da 

contraprestação pelo trabalho (interesse do trabalhador). 

Ao caráter objetivo do acima descrito soma-se a racionalidade decorrente do 

desenvolvimento das ciências humanas, nos finais do século XIX e, em princípios do 

século XX. O despertar da análise psicológica apresenta a noção da centralidade do 

trabalho no processo de construção psicológica da identidade. Para além da objetividade da 

exploração do potencial físico do trabalhador, o trabalho é vislumbrado como referência 

central na construção da individualidade. Essa afirmação chama a atenção para os danos e 

riscos eventuais e/ou patentes que o trabalho mal organizado e gerenciado provocam ao 

indíviduo-trabalhador. Ao extrapolar os limites da análise técnico-científica, mais do que 

uma análise de riscos físicos, químicos e biológicos produzidos pelo meio ambiente do 

trabalho, atenta-se para os riscos oriundos da dinâmica das relações humanas decorrentes 

do contrato de trabalho subordinado.  

Nesse contexto, formação profissional e qualificação fazem parte de um modelo 

normativo estável, inadaptado à dinâmica da pós(hiper)-modernidade. Exige-se do 

trabalhador a polivalência, mais que a obediência às regras de uma organização de trabalho 

estática, com tarefas pré-definidas, características dos modelos taylorista-fordistas. O 

discurso da empregabilidade, por exemplo, retrata essa nova “realidade pessoal”. A falta de 

emprego ou de possibilidade de crescer na carreira não são decorrências de um modelo de 

organização de trabalho que atomiza e desarticula o trabalhador, mas uma carência de 

requisitos imprescindíveis para se destacar dos demais. Impõe-se uma lógica darwinista no 

âmbito das relações de trabalho subordinado, o que, inevitavelmente, gera mal-estar para o 

trabalhador.  

Em princípio, a figura do patrão veio manter na obscuridade o aspecto sombrio do 

mundo subterrâneo em que o trabalhador se envereda. A noção de patrão remeteu ao ideal 

de proteção, um pai a garantir a subsistência de seus dependentes. E o mito se reinventa, 



pois atualmente o patrão não precisa estar personificado; ele (o “deus”) se metamorfoseia 

na “flexibilização dos direitos trabalhistas”, na “volatilidade do capital”, na “gerência 

participativa”, na “empregabilidade”. O “patrão despersonificado” que não se manifesta 

em atitudes explícitas de abusos de poder. 

A questão é que esse discurso de poder é aceito e suas consequências são 

conhecidas: a) transfere a culpa pelo fracasso à incapacidade de adaptação ao modelo 

(molde/uniforme) imposto; b) a subjetividade é valorizada sob a forma de uma sociedade 

competitiva; e c) o maior risco é imposição de um paradigma pautado na ausência de 

alteridade.  

O poder de violência simbólica presente nas relações de trabalho subordinado 

obstaculiza a alteridade, a capacidade de ver o outro como indivíduo criativo e apto a 

realizar o pleno desenvolvimento de sua potencialidade. A conversão do homem em mera 

peça de um mecanismo com funcionamento automático (isto é, que independe da ação 

humana) exclui, enfim, a condição humana e o trabalho limita-se a ser uma sucessão de 

atividades infindáveis, muitas vezes sem um objetivo identificável, ou seja, um castigo. E, 

assim como Sísifo, o trabalhador submete-se à vontade de “deuses”. A flexibilização das 

instituições e das normas, por sua vez, retomou o ideal de indivíduo abstrato e racional, 

criando a ilusão de que o trabalhador pode ser Sísifo ou Proteus, de acordo com a 

adaptação exigida. 

Se a sociedade se pauta na dignidade humana, tornar-se um indivíduo depende do 

reconhecimento das suas potencialidades. O trabalhador somente pode reconhecer suas 

potencialidades como homem na medida em que haja garantia do respeito à sua integridade 

biopsicológica na esfera das relações de emprego. Daí extrai-se a relevância da função do 

Direito do Trabalho, como expressão dos direitos fundamentais sociais: evocar e contribuir 

para o processo de integração do homem à sua essência.  

A dificuldade está na complexidade e na pluralidade sociais. Como estar preparado 

para uma realidade cujos contornos não estão objetivamente dimensionados? Questiona-se, 

assim, como o Direito do Trabalho mantém sua integridade sistêmica, diante da 

complexidade semântica inerente à ideia de trabalho e a sua relação na construção do 

indivíduo.  

As práticas organizacionais operam com discursos que mascaram uma estrutura de 

dominação e ocultam o conflito natural presente nas relações de trabalho. A ausência da 



figura do empregador-“patrão” e a presença de uma “força irresistível e de forma 

indefinida” denotam o apogeu da sofisticação do funcionamento dos mecanismos de 

burocratização do poder. A carreira proteana, por exemplo, traduz a nova visão do 

empregador em relação à propriedade do trabalho: o trabalhador pode ser “dono de si 

mesmo”. Assim, ao trabalhador cabe definir o seu “destino”, individualmente.  

A forma de organizar o trabalho pode determinar o esfacelamento da consciência 

do trabalhador sobre o seu papel social e do grupo ao qual pertence, de sorte que 

instrumentos/mecanismos de defesa – como a greve – perdem espaço na estrutura de 

poder. O individualismo determina o rompimento com a solidariedade e o companheirismo 

que integra o trabalhador a um grupo. A perda da solidariedade e do pertencimento a um 

grupo limitam o exercício da liberdade dos trabalhadores, dado que a forma de luta e 

participação dependia da presença da consciência coletiva.   

Dessa forma, torna-se fundamental indagar sobre os obstáculos ao exercício da 

liberdade, muito mais do que buscar identificar quem detém o poder. Na sociedade 

complexa e plural, o modelo de redução da complexidade avança para o modelo de 

compreensão da dinâmica da complexidade, em que o poder não é mais necessariamente 

concentrado em indivíduos, mas perpassa a sociedade. As novas formas de gestão 

reproduzem esse cenário de mudança do exercício do poder nas relações de trabalho 

subordinado. 

As questões relativas ao mundo do trabalho dependem do enfoque coletivo. O que 

se observa é que as relações de trabalho e seus conceitos são construídos a partir das 

relações estabelecidas em sociedade. Mas, em um quadro complexo e marcado por conflito 

de interesses, a concepção de trabalho é modelada de acordo com o discurso adotado: 

como exploração de um fator de produção ou instrumento de garantia de sobrevivência.  

O sistema jurídico, a fim de conferir mecanismos de promoção da segurança e paz 

sociais, dispõe de instrumentos de verificação do cumprimento das normas pelos 

particulares. Um deles é a fiscalização do trabalho. Para corrigir eventuais desajustes ou 

desequilíbrios comprometedores da promoção dos direitos fundamentais do trabalhador, o 

Estado vale-se até mesmo do monopólio da força – imposição de sanção - como recurso 

para alcançar o respeito ao trabalho, entendido constitucionalmente como valor social. Às 

relações de trabalho subordinado confere-se, então, o status de questão de ordem pública, o 

que torna legítima a imposição de limites ao exercício da autonomia pelos indivíduos. 



A ideia de ordem pública remete a um sistema de normas voltado à garantia da 

segurança e da vida em sociedade. No sistema jurídico brasileiro, a ordem pública traduz-

se na natural indissolubilidade entre o trabalho e o homem. Em face disso, a  Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo 7º, inciso XXII, dispõe como direito fundamental a 

“redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança”. O enfoque do constituinte está na garantia de um meio ambiente de trabalho 

saudável e seguro ao trabalhador. Embora atinja o trabalhador individualmente 

considerado, o texto constitucional busca alcançar a coletividade de trabalhadores: o meio 

ambiente do trabalho.  

Cabe, destarte, definir quais seriam os riscos e suas consequências. Dado o 

paradigma técnico-científico, preserva-se o trabalhador das influências danosas de agentes 

químicos, físicos e/ou biológicos, a partir da identificação das propriedades e da 

quantidade máxima de contato que o ser humano pode tolerar. Com base nisso, indagar-se-

ia como explicar o alto índice de acidentes de trabalho.  

A compreensão da dinâmica das relações de trabalho, especificamente quanto à 

prevenção de acidentes, a partir da racionalidade econômica, permite descrever a conduta 

dos agentes racionais, conforme citado no capítulo III da tese: 

a)  os trabalhadores demandarão remuneração adicional, ou um “prêmio 

adicional”, para compensá-los dos riscos à saúde e à segurança a que são expostos no 

ambiente de trabalho; 

b)  os empregadores adotarão medidas de redução de riscos até o ponto de ser 

menos custoso pagar aos trabalhadores o adicional sobre a remuneração do que investir na 

implementação de prevenção contra riscos à saúde e à segurança do trabalhador. 

Como estimular condutas de proteção à vida e à saúde do trabalhador, apresentados 

esses referenciais de ação? Inicialmente, em face do paradigma econômico capitalista, o 

trabalho subordinado foi e é indispensável para a dinâmica da sociedade, não obstante a 

discussão sobre a necessidade do modelo de trabalho para a manutenção do sistema 

econômico. Conclui-se que o modelo de relação de trabalho subordinado concorre com 

outras formas de relações de trabalho, em princípio, mais adaptadas ao contexto 

econômico, porém a “classe-que-vive-do-trabalho” não desapareceu e não tende a 

desaparecer.  



São várias as formas de desvirtuamento do modelo de relações de trabalho 

subordinado para outras modalidades, com o propósito de afastar as implicações legais do 

contrato de trabalho, a exemplo da “pejotização” ou “cooperativas fraudulentas”, além dos 

chamados modelos de gestão de qualidade (como o International Organization for 

Standartization – ISO). E o comprometimento à vida do trabalhador, nesse contexto, 

alcança a higidez psíquico-biológica. Como consequência, a tarifação da saúde do 

trabalhador, prevista no ordenamento jurídico brasileiro quando há exposição a agentes 

físicos, químicos e biológicos, não é suficiente para promover a proteção da vida e da 

saúde. A conclusão é de que não são apenas os agentes objetiva e metricamente 

verificáveis os causadores de danos à saúde e à segurança ao trabalhador. Esse é o desafio 

que exige percuciência do observador-sujeito da realidade investigada.  

Questionar as limitações do modelo juslaboral e sua capacidade para atender à 

demanda da sociedade plural (múltiplos interesses) e complexa (processo dinâmico com 

vários sistemas) é possível a partir do contato com essa realidade. O(A) Auditor(a)-Fiscal 

do Trabalho, no exercício do seu poder de polícia, foca sua atividade não somente na 

verificação do cumprimento fiel da legislação vigente, mas também busca manter a ordem 

pública.  

Dessa maneira, o(a) Auditor(a)-Fiscal do Trabalho, ao ingressar no 

estabelecimento, assume não apenas sua condição de observador de uma realidade, mas 

também passa a ser sujeito e a participar da dinâmica da relação de trabalho subordinado. É 

essa função que permite identificar os matizes dos conflitos inerentes à relação de trabalho 

subordinado, muitas vezes latentes ou pouco perceptíveis no cotidiano da prestação de 

serviço, como é o exemplo do discurso atual das gestões participativas.  

O desafio da Auditoria-Fiscal do Trabalho é também participar da formatação dos 

contornos do conceito de dignidade do trabalhador. Para tanto, o(a) Auditor(a)-Fiscal do 

Trabalho lida com a dificuldade de avaliar o alcance e os limites dos conceitos 

indeterminados. E, ausente uma descrição clara do que seria “segurança”, “saúde”, ou 

mesmo “dignidade”, haveria um consenso mínimo em torno desses conceitos? 

A atividade da fiscalização do trabalho vai além dos limites de uma concepção 

juspositivista-racional e abrange o conteúdo definido por dignidade do trabalhador. Como 

a ideia de direitos fundamentais encontra justificativa na necessidade de limitação de 

poder, conclui-se que a Auditoria-Fiscal do Trabalho, ao intervir nas relações de trabalho 

subordinado, amplia para os particulares o alcance da eficácia dos direitos fundamentais.  



A eficiência da atividade fiscalizatória depende da compreensão que o(a) 

Auditor(a)-Fiscal do Trabalho tem acerca dos discursos presentes nas relações de trabalho 

subordinado. O argumento de falta de recursos para implementar determinadas medidas 

protetivas, por exemplo, pode ser avaliado, ao longo da fiscalização, como efetivamente 

uma limitação fática ou um artifício ideológico. O(A) Auditor(a)-Fiscal ingressa como 

partícipe/interlocutor na estrutura de poder da relação de trabalho subordinado. No 

contexto de complexidade, o observador é simultaneamente sujeito. E a importância do 

pensamento sistêmico está no fato de ser um recurso teórico que permite vislumbrar o 

papel do(a) Auditor(a)-Fiscal dessa forma.  

A afirmação histórica dos direitos fundamentais apontou para as distorções dos 

discursos que tendiam a mascarar a predominância da racionalidade econômica. Mas o 

risco do surgimento de novas lógicas discursivas não foi totalmente afastado com a 

introdução dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico. Exemplo disso foi o 

fenômeno conhecido como flexibilização. Argumentou-se que a legislação trabalhista, de 

caráter essencialmente protetiva, não poderia ser admitida em momentos de 

transformações econômicas. Defenderam-se as modificações na organização e na 

disciplina do trabalho, que aproximaram o trabalhador à figura do deus Proteus.  

A fragilidade do arcabouço jurídico estatal – fragmentado e assimétrico – acaba por 

admitir a existência de decisões que mascaram a prevalência de um discurso em detrimento 

do outro. Nas decisões que envolvem as relações de trabalho subordinado, corre-se o risco 

de o sistema juslaboral perder as referências internas e de distinção com o ambiente. A 

flexibilização de direitos fundamentais de proteção ao trabalhador é o exemplo da 

introdução de elementos de outros códigos, direcionando o discurso à viabilidade 

econômica ou à manutenção do sistema legal de proteção ao trabalhador, ao invés de focar 

na construção dos contornos da dignidade do trabalhador.  

A “constitucionalização” das relações de trabalho subordinado depende da 

discussão sobre a construção do conceito de dignidade na sociedade pós(hiper)-moderna. 

Mas existe um conceito possível de dignidade, tendo em vista que a construção do sentido 

depende das referências adotadas pelo observador-sujeito? 

Embora o sentido do trabalho tenha passado por transformações, a estrutura 

econômica manteve-se e a realidade do empregado sofreu mudanças de forma, mas não de 

conteúdo (sobrevive a “classe-que-vive-do-trabalho”). Paulatinamente o Direito passou e 



passa a incorporar novos elementos, os quais foram traduzidos em direitos fundamentais, 

cujo fundamento no sistema jurídico brasileiro é a dignidade da pessoa humana.  

O cenário histórico brasileiro aumenta o desafio, pois, após a abolição da 

escravatura, o discurso liberal do Brasil da República Velha mantém acomodado o trabalho 

livre na estrutura patrimonialista da economia brasileira. Prevaleceram os interesses 

econômicos e, menos de cinquenta anos depois, a Consolidação das Leis do Trabalho surge 

como resultado de uma escolha da qual não participaram os seus principais destinatários: 

os trabalhadores. Embora formalmente relevante do ponto de vista de proteção ao 

trabalhador, uma legislação de cunho social elaborada sem a influência da sociedade 

caracteriza o regime autoritário que a instituiu.  

Conclui-se, assim, pelo inevitável descompasso entre as bases da CLT e a 

Constituição da República de 1988. A proposta apresentada, com vistas a 

“constitucionalizar” o texto consolidado, parte inicialmente da concepção de trabalho 

como ação. A ação humana somente é possível onde há liberdade. Assim, para haver 

trabalho digno, não é admissível qualquer hipótese de constrangimento ou limitação à ação 

humana livre.  

A Consolidação das Leis do Trabalho deve ser interpretada, portanto, sob o 

referencial constitucional. Além disso, as alterações normativas também não podem se 

afastar desse referencial. Se o legislador, seja ele autônomo ou heterônomo, identificar o 

trabalho como um fator de produção, as normas não se fundamentarão sobre valores 

essenciais ao ser humano. Ao elaborar regras sobre a compra e venda de um imóvel, por 

exemplo, o legislador ocupa-se com elementos objetivos. Contudo, ao tratar da 

penhorabilidade dos bens, o mesmo imóvel, se for a residência de uma família, será 

diferentemente considerado pelo legislador, o qual passa a se ocupar com o valor humano 

que subjaz à questão. Nessa hipótese, a garantia de uma moradia – segurança e condições 

dignas de vida humana – prevalecerá sobre a relação de natureza material.  

Observou-se, então, que a CLT, na esteira do que propõe Teubner, na nova teoria 

do Direito (Direito dos conflitos), teria de refletir o jogo entre as referências praticadas no 

cenário das relações de trabalho subordinado, em que se destacam os pontos de observação 

do empregador e do empregado, e traduzi-las em uma forma ‘constitucional’, 

especificamente em termos de dignidade do trabalhador.  



No caso dos riscos à saúde, concluiu-se que se demanda do sistema jurídico a 

proposição de mecanismos de estímulo de condutas de promoção da dignidade humana, a 

exemplo da ampliação conceitual dos agentes danosos à saúde e à vida do trabalhador. 

Nessa esteira, citou-se a apresentação do projeto de lei n. 7.202/2010, de 28 de abril de 

2010, que trata do assédio moral como modalidade de acidente do trabalho.  

A análise desses problemas direcionou-se para a organização do trabalho e para os 

impactos causados no meio ambiente do trabalho e nos subsistemas (empregado, economia, 

família, ecologia etc.) envolvidos. A dignidade no trabalho é construída a partir de um processo 

relacional dinâmico. Portanto, a abordagem sistêmica é indispensável para identificar a 

organização dos elementos dentro da estrutura da relação de trabalho subordinado.  

Foi possível verificar que as medidas de compensação, tais como adicionais sobre a 

remuneração, não são eficientes por si só, ainda que as regras sobre responsabilidade civil 

fossem bem elaboradas. As medidas de compensação remuneratórias isoladamente não 

estimulam condutas que eliminam ou neutralizam os riscos à saúde ou à vida dos 

trabalhadores.  

Identificou-se a inconsistência e a falta de um modelo elaborado com eficiência, 

cuja consequência são falhas na comunicação, na informação, gerando no aumento do 

custo de transação, além do pouco incentivo para estimular condutas conforme o devido 

padrão de cuidado (minimização de danos e, portanto, mais custos).  

Pensar sobre o modelo de trabalho existente ou possível é previamente discutir as 

bases em que a norma jurídica trabalhista incidirá. Essa etapa é de relevada importância, 

dado o estímulo causado sobre as ações humanas a partir da edição de uma norma, a qual 

não pode ser pensada alheia à realidade social complexa. Afinal, a norma jurídica não é 

fruto dos gênios do Olimpo.  

A prática da jornada de 12X36 e a impossibilidade de acumulação dos adicionais de 

insalubridade e de periculosidade foram debatidos nesse estudo, com o propósito de 

demonstrar que o código lícito/ilícito extraído do conteúdo da CLT não é mais suficiente, 

dado o anacronismo do texto consolidado frente às mudanças no mundo do trabalho. Ademais, 

concluiu-se que a máquina juslaboral não foi bem elaborada tendo em vista a CF/88.  

O recurso ao Judiciário é fundamental para reparação dos danos pessoalmente 

suportados, mas deixa a descoberto o impacto dos danos à sociedade. Um acidente do 

trabalho gera problemas suportados não somente pelo empregador e pelo empregado, pois 



pode implicar a necessidade de reabilitação do trabalhador tanto física quanto 

psicologicamente ou mesmo a sua incapacidade laboral, com gastos suportados pela 

Previdência Social.  

Inferiu-se do estudo que a noção de dignidade é resultante de um processo 

dinâmico das relações humanas interligadas. É circular e constante e a construção de 

sentido deve amparar-se pela ideia de ordem pública, pressuposta como fundamento da 

sociedade civil. Se, com base no referencial do empregador, o sistema econômico avalia o 

conceito de trabalho com fundamento na redução dos custos e a busca do máximo bem-

estar individual, analisou-se que nem sempre essa racionalidade resulta em bons resultados 

para a coletividade como um todo. Tal constatação serve de fundamento para o 

afastamento da prevalência da racionalidade econômico-financeira.  

Esse trabalho propôs-se a observar os contornos dos discursos que envolvem esses 

atores presentes na relação de trabalho subordinado, para destacar que a noção sobre a 

dignidade humana não é um dado absoluto e observável à distância, mas é resultado de um 

processo em permanente movimento. Por essa razão, os conceitos são derivações de uma 

dinâmica em que os observadores não buscam extrair a verdade do objeto – um conceito a 

priori de dignidade –, e sim, a partir da observação, participam e passam a integrar a 

definição do objeto que visam conhecer. 

O presente estudo permitiu constatar que a noção de relações sociais extrapola a 

esfera do indivíduo-indivíduo e alcança um processo dinâmico entre indivíduo-ambiente-

indivíduo. Disso decorre a conclusão de que, para apreciar a realidade, se exige que a 

liberdade esteja cada vez mais imbricada com a noção de igualdade. O indivíduo – 

empregado e empregador - segue capaz de influenciar as transformações do meio em que 

vive e deixa de ser apenas elemento de um sistema (econômico) para ser sujeito que 

participa da construção do sentido do trabalho digno.  

Conclui-se, então, que o Direito não impõe ruptura, não pacifica conflitos, 

tampouco se arvora na condição de solucioná-los, mas traduz a pluralidade de interesses 

com base em um plano de referência desenvolvido pela sociedade, e estimula a 

compreensão do trabalho como promotor do processo de individualização humana. E esse 

passa a ser o ponto de partida para a busca, não mais de um consenso sobre a dignidade, 

mas da construção complexa e plural da dignidade, no contexto de uma ordem 

constitucional democrática e de reconhecimento dos direitos fundamentais do trabalhador.  
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