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RESUMO 

 

 

A pesquisa está relacionada ao estudo do Direito do Trabalho no contexto da chamada 
modernidade líquida, conceito proposto pelo sociólogo Zygmunt Bauman, partindo da 
perspectiva dos Direitos Humanos.  

Assim, a investigação indaga a influência que a modernidade líquida exerce sobre o Direito 
do Trabalho como um todo, envolvendo desde as relações de trabalho até a atuação do 
Poder Judiciário, atingindo inclusive o problema da plena eficácia das garantias conferidas 
aos trabalhadores pelo ordenamento jurídico brasileiro como consequência do referido 
contexto. 

Relativamente à perspectiva dos Direitos Humanos, o ponto de partida é a solidariedade 
como fundamento axiológico de tal seara de direitos, uma vez que o princípio influenciou 
o surgimento dos direitos sociais e, como o Direito do Trabalho integra aquele gênero, tal 
perspectiva será de grande valia. 

Ademais, a questão dos direitos humanos também estará voltada à teoria sociológica de 
Bauman, observando seu olhar sobre tal gênero de direitos com consequente análise crítica 
do posicionamento por ele adotado. 

Por fim, analisam-se os reflexos da modernidade líquida materializados no Direito do 
Trabalho, no âmbito da jurisprudência e em face da política conciliatória, de maneira que 
emerge a constatação da existência de um processo de desregulamentação da proteção aos 
trabalhadores com o auxílio do próprio Estado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito do Trabalho; modernidade líquida; Direitos Humanos; 
Poder Judiciário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work is related to the Labor Law study in the context of called liquid modernity. This 
concept was proposed by the sociologist Zygmunt Bauman, from the perspective of 
Human Rights. 

Thus, the purpose of this work is to investigate the influence of liquid modernity on Labor 
Law as a whole, from labor relations to the Judicial Power approaches. The study also 
includes the problem of rights full effectiveness guaranteed to workers by Brazilian law as 
a result of this context. 

Regarding the perspective of Human Rights, the starting point is solidarity as the basis of 
such axiological harvest rights, since the principle has influenced the emergence of social 
rights and labor law as part of the genre, this perspective will be of great value. 

Moreover, the issue of human rights will also be focused on the sociological theory of 
Bauman, investigating its point of view at this kind of rights with subsequent review of the 
position adopted. 

Finally, we analyze the consequences of liquid modernity embodied in Labor Law, in the 
jurisprudence scope and facing the conciliatory politic, so giving rise to the finding of a 
deregulation of worker protection with their own State agreement. 

 

KEY-WORDS: Labor Law; liquid modernity; Human Rights; Judicial Power. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

A investigação do Direito do Trabalho enquanto conjunto normativo 

inserido no âmbito dos Direitos Humanos, sob o manto contextual da modernidade líquida, 

constitui um grande desafio. Esgotá-lo e delimitar todas as possibilidades de leitura 

corresponde, portanto, a um procedimento impossível numa única investigação. 

Porém, dialogar com os investigadores de outros campos, relacionados 

direta ou indiretamente com o Direito do Trabalho, pode constituir um ponto de partida 

importante na busca de novos horizontes e sentidos para os inúmeros problemas 

decorrentes das relações laborais e da realidade vivenciada pelos trabalhadores submetidos 

ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Afinal, embora o ordenamento jurídico brasileiro contenha previsão 

expressa de direitos sociais, os quais foram elevados à categoria de norma constitucional, o 

Direito do Trabalho, ao envolver um dos integrantes do rol de tais direitos, tem sido objeto 

de violação cada vez maior pelos empregadores. 

Vale lembrar que a expressão “direitos sociais” advém do princípio 

axiológico da solidariedade (ou fraternidade)1, entendido como: 

 A responsabilidade de todos pelas carências ou necessidades de qualquer 
indivíduo ou grupo social. (...) O fundamento ético desse princípio 
encontra-se na ideia de justiça distributiva, entendida como a necessária 
compensação de bens e vantagens entre as classes sociais, com a 
socialização dos riscos normais da existência humana2. 

Com efeito, tal princípio constitui o sustentáculo para que se 

reconheçam, posteriormente, os direitos sociais propriamente ditos, englobando os direitos 

atinentes aos trabalhadores, bem assim a seguridade social, que inclui saúde, previdência e 

assistência social. Some-se, ainda, ao grupo ora mencionado, o direito à educação, 

moradia, consumidor e o próprio acesso à Justiça. 

                                                           
1
 Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todos os homens nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito 
de fraternidade”. 
2
 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. p. 65. 



 

 

O estudo do Direito do Trabalho, na ótica de leitura contextual ora 

proposta, requer a análise do pensamento sobre o trabalho proposto por Bauman, 

referencial teórico utilizado para buscar uma compreensão da realidade trabalhista 

brasileira. Segundo ele: 

 

O trabalho adquiriu – ao lado de outras atividades da vida – uma 
significação principalmente estética. Espera-se que seja satisfatório por si 
mesmo e em si mesmo, e não mais medido pelos efeitos genuínos ou 
possíveis que traz a nossos semelhantes na humanidade ou ao poder da 
nação e do país, e menos ainda à bem-aventurança das futuras gerações. 
Poucas pessoas apenas – e mesmo assim raramente – podem reivindicar 
privilégio, prestígio ou honra pela importância e benefício comum 
gerados pelo trabalho que realizam. Raramente se espera que o trabalho 
“enobreça” os que o fazem, fazendo deles “seres humanos melhores”, e 
raramente alguém é admirado e elogiado por isso. A pessoa é medida e 
avaliada por sua capacidade de entreter e alegrar, satisfazendo não tanto a 
vocação ética do produtor e criador quanto as necessidades e desejos 
estéticos do consumidor, que procura sensações e coleciona 
experiências3. 

 

Não obstante, transpondo-se a noção de trabalho diante do contexto de 

modernidade líquida, apresentado pelo sociólogo ora mencionado, tem-se que: 

 

A presente versão “liquefeita”, “fluida”, dispersa, espalhada e 
desregulada da modernidade pode não implicar o divórcio e ruptura final 
da comunicação, mas anuncia o advento do capitalismo leve e flutuante, 
marcado pelo desengajamento e enfraquecimento dos laços que prendem 
o capital ao trabalho. Pode-se dizer que esse movimento ecoa a passagem 
do casamento para o “viver junto”, com todas as atitudes disso 
decorrentes e consequências estratégicas, incluindo a suposição da 
transitoriedade da coabitação e da possibilidade de que a associação seja 
rompida a qualquer momento e por qualquer razão, uma vez desaparecida 
a necessidade ou o desejo. Se manterem-se juntos era uma questão de 
acordo recíproco e de mútua dependência, o desengajamento é unilateral 
(...) A reprodução e o crescimento do capital, dos lucros e dos dividendos 
e a satisfação dos acionistas se tornaram independentes da duração de 
qualquer comprometimento local com o trabalho4. 

 

                                                           
3
 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 160-161. 

4
 Idem. op. cit. p. 171. 



 

 

Em sua obra, Bauman relaciona a passagem da modernidade sólida à 

liquefeita ao período em que ocorreu o movimento dos trabalhadores.  

No Brasil, fala-se em efetivas garantias atinentes ao trabalho a partir da 

edição da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (01/05/1943), cuja existência no 

ordenamento jurídico brasileiro é atribuída a Getúlio Vargas. Havia uma legislação esparsa 

anteriormente à CLT, mas esta é considerada o grande marco dos direitos trabalhistas por 

meio de uma normatização resultante de efetiva atuação do Estado em face das questões 

laborais. O referido diploma legal passou por várias transformações, acompanhado de 

outras legislações esparsas que também cuidam de regulamentar as relações de trabalho, 

conferindo direitos aos trabalhadores conforme a natureza dos contratos. 

Contraditórios, porém, são o aumento de garantias normatizadas e o 

crescimento exponencial da inobservância dos direitos conferidos aos trabalhadores, 

desrespeito este que em parte resulta nas ações ajuizadas perante o Poder Judiciário, mas 

que muitas vezes nem sequer chega ao conhecimento da Justiça do Trabalho. 

Logo, o desenvolvimento da pesquisa dar-se-á, num primeiro passo, ao 

estudo dos aspectos fundamentais dos Direitos Humanos, passando ao estudo dos direitos 

sociais em conformidade com a previsão contida na carta constitucional. Posteriormente, 

será verificado o espaço ocupado pelo Direito do Trabalho enquanto espécie dos direitos 

sociais, seguindo a modernidade líquida proposta por Zygmunt Bauman e, por fim, a 

atuação institucional do Poder Judiciário em face da realidade ora existente, por meio de 

posicionamentos jurisprudenciais e das políticas voltadas à conciliação. 

Ademais, o estudo está voltado não apenas à análise do Direito do 

Trabalho em consonância com a teoria sociológica escolhida como referencial teórico, mas 

também àquela relação havida sob a perspectiva dos Direitos Humanos, atentando-se, 

inclusive, para a visão que o pensamento sociológico em questão confere a esta última 

seara de direitos. 

Entretanto, observa-se de antemão que não é adequado pensar os 

Direitos Humanos enquanto produto de mera concessão legislativa casual. Sabe-se que a 

trajetória de consagração das conquistas relacionadas à dignidade humana representou em 

diversos momentos, para a humanidade, um quadro de intensa luta e resistência à opressão, 

à desigualdade e a diversas outras formas de exclusão de grupos que não atendem aos 



 

 

interesses daqueles que se encontram confortavelmente posicionados na esfera das relações 

de poder.  

Os embates motivados na busca da valorização da condição humana, 

pelo simples fato de se existir, transcendem o olhar restrito, limitado e até mesmo ocidental 

na solução dos conflitos atinentes aos Direitos Humanos. Um dos grandes desafios 

atualmente é materializar o caráter universal a eles inerente, buscando mecanismos que 

assegurem a igualdade de maneira totalizante, num processo de eliminação das diversas 

formas de exclusão existentes. 

É preciso (re)construir instrumentos para que o Direito do Trabalho se 

torne efetivo, deixe de ser vilão e passe a cumprir o seu papel de aliado dos trabalhadores 

na construção da tão almejada justiça social.  

Afinal, não se pode construir um percurso voltado à afirmação dos 

Direitos Humanos com base na renúncia, no retrocesso, na concessão unilateral de 

garantias mínimas decorrentes de um longo processo histórico.  

É preciso superar a ideologia de que aquele que ocupa a base das 

relações laborais, quando encontra um posto, está diante de um privilégio. Se o trabalho é 

um privilégio, ele tem representado nos últimos dias a consagração da garantia de 

desrespeito, pelo empregador, às condições regulamentadas pelo ordenamento jurídico. 

Um verdadeiro simulacro, uma vez que o verdadeiro privilégio caminha lado a lado com 

aquele que oferece os postos que, sob condições inferiores às garantidas, constituem objeto 

de verdadeira disputa pela grande massa vítima da exclusão social. Disputa pela própria 

anulação, para participar do retrocesso. 

Assim, a presente pesquisa traz à tona as dificuldades ocasionadas pela 

modernidade líquida, transpondo o olhar particular de Zygmunt Bauman para o âmbito das 

relações laborais e as questões vivenciadas pelos trabalhadores sujeitos à proteção 

conferida pelo Estado, bem como às políticas a eles voltadas diante da intensa precarização 

do trabalho. 

Questionam-se, portanto, as possíveis soluções aplicadas em face das 

consequências advindas do atual contexto, uma vez enfraquecidas as atuações sindical e 

estatal, colocando em xeque a consciência de classe e destacando a vantajosa possibilidade 

de se desrespeitarem garantias mínimas, de maneira que o presente trabalho se destina à 



 

 

realização de uma leitura do campo hipotético-normativo em contraposição à realidade 

hoje vivenciada pelos trabalhadores, processo este que conta com a atuação do Estado, por 

meio de seus órgãos constituídos especificamente para a tutela do Direito do Trabalho.     

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÕES 

 

O gênero dos direitos sociais se encontra num estado de verdadeira e 

intensa privatização, de maneira que a concretização das garantias a ele inerentes se dista 

cada vez mais das mãos do Estado. Tal processo, portanto, não é diferente em se tratando 

do Direito do Trabalho. 

Bauman afirma que a modernidade líquida assiste à separação do poder 

e da política, apontando, assim, para uma possibilidade de leitura da atual situação do 

Direito do Trabalho no país. 

A distância entre a aplicação da lei e as necessidades sociais é 

intensificada pelo divórcio acima apontado, de maneira que, por mais que os trabalhadores 

sejam agraciados com garantias normativas no campo das relações trabalhistas, não se vê 

uma eficácia condizente com todo o arcabouço hipotético que lhes é conferido. 

Partindo-se da perspectiva de Bauman acerca dos Direitos Humanos, é 

possível concluir que o Direito do Trabalho tem atendido ao caráter instrumental de tais 

direitos e que o Poder Judiciário, mediante a atuação institucional em face dos dissídios 

que lhe são apresentados, representa um grande facilitador de tal processo, especialmente 

se considerada a política conciliatória intensificada nos últimos anos. 

A afirmação de que o Direito do Trabalho integra o ramo do Direito 

Público reside, sobretudo, no âmbito formal, uma vez que, de fato, o conjunto de garantias 

conferidas aos trabalhadores está cada vez mais entregue à desregulamentação, o que o 

coloca materialmente em nítida seara privada, à mercê dos interesses havidos entre os 

particulares, tudo numa relação de forças, o que evidentemente implica a ausência de poder 

por parte dos empregados, intensificando a nítida polarização entre estes e seus 

empregadores.  

Afinal, as garantias mínimas conferidas pelo Estado não são observadas 

e, quando a discussão chega até o Poder Judiciário, o empregado se depara com uma 

situação de total vulnerabilidade, que o leva, muitas vezes, a renunciar aos seus direitos, 

avençando um acordo que estimula o aumento sucessivo e contínuo do desrespeito às 

garantias previstas pelo ordenamento jurídico. 



 

 

Aplicar a ótica simplista dos Direitos Humanos, a mesma da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e vários outros diplomas do gênero, ao Direito do 

Trabalho, é um exercício hábil a classificar este último enquanto integrante do primeiro. 

Porém, insuficiente. 

Equivoca-se, primeiramente, ao ler os Direitos Humanos enquanto 

mero produto consagrador de princípios exaltantes da dignidade humana, os quais, por 

força de uma mitigação resultante de um processo histórico de luta, transcendem o caráter 

simplista que comumente é conferido nas reflexões sobre os mesmos. 

Todavia, se considerada a perspectiva traçada por Bauman quanto aos 

Direitos Humanos, permeada pelo contexto de modernidade líquida, pode-se identificar um 

retrato social delimitado: o caráter utilitarista de tais direitos, voltado à manutenção do 

“status quo”, está perfeitamente relacionado ao Direito do Trabalho, pois este pode até 

nortear formalmente para a essência dos direitos sociais, mas na prática se desloca 

significativamente dela.     

Assim, o resultado da subtração entre a essência dos direitos sociais e o 

Direito do Trabalho enquanto ferramenta distributiva apresenta, como substrato, uma 

realidade dissimulada, na qual as forças convergem para que o empregado continue a 

suportar todos os riscos e ônus das atividades exercidas pelo seu empregador. 

Afirma-se o acesso ao trabalho, mas não se questiona que tipo de 

trabalho se pretende e as formas pelas quais o Estado pode, por meio das diversas 

instâncias de poder, voltar seus olhos aos trabalhadores, garantindo-lhes condições dignas 

de sobrevivência. 

Os problemas estruturais encontrados convergem para o sentido de que 

desrespeitar a proteção legal do trabalhador é um bom negócio no Brasil.   

Assim, a realidade propicia um processo deslegitimador da 

regulamentação encontrada no ordenamento jurídico. 

Não obstante, o Poder Judiciário tem suas funções limitadas ao 

ordenamento jurídico e, embora não seja suficiente para efetivar o Direito do Trabalho, 

pode exercer o papel de contribuir com a aquisição de poder pelos trabalhadores, 

construindo uma jurisprudência em sintonia com os Direitos Humanos sob a perspectiva de 



 

 

luta e revendo a política conciliatória desenfreada que tem sido praticada. A materialização 

da hipótese ora levantada pode colaborar com a construção de uma consciência de classe. 

A almejada emancipação está, em última instância, nas mãos dos 

trabalhadores, pois foge das limitações que cercam as instituições estatais ou sindicais. 

Mas o Estado ainda pode colaborar com o processo, conforme as possibilidades anunciadas 

no decorrer da pesquisa. O primeiro passo é deixar de pender para o polo detentor do poder 

no âmbito das relações laborais, construir um sentido valorizador da dignidade, atribuindo 

um novo significado ao Direito do Trabalho sem ignorar o verdadeiro campo de luta em 

que se insere a trajetória de busca pela efetivação dos Direitos Humanos. Afinal, viu-se a 

insuficiência da visão que se limita a ser compensatória no que diz respeito à efetivação 

dos direitos sociais, sendo imprescindível que se realize, no campo do Direito, uma 

mudança metodológica de maneira a equilibrar as estruturas econômica e social. É preciso 

traçar uma perspectiva, sobretudo, inclusiva, diferente de tudo aquilo a que a sociedade 

tem assistido há muito tempo e com maior intensidade na chamada modernidade líquida, a 

fim de que se elimine a exclusão como forte integrante do cenário plasmódico existente. 

 

Realizar algo de útil 
 
Quando li que queimavam as obras 
Dos que procuravam escrever a verdade 
Mas ao tagarela George, o de fala bonita, convidaram 
Para abrir sua Academia, desejei mais vivamente 
Que chegue enfim o tempo em que o povo solicite a um homem desses 
Que num dos locais de construção dos subúrbios 
Empurre publicamente um carrinho de mão com cimento, para que  
Ao menos uma vez um deles realize algo de útil, com o que  
Poderia então retirar-se para sempre 
Para cobrir o papel de letras 
Às custas do 
Rico povo trabalhador5. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 BRECHT, Bertolt. Poemas 1913-1956. Trad.: Paulo César de Souza. São Paulo: Ed. 34, 2000. p. 100. 
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