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RESUMO 

 

 

MARQUES DA FONSECA, Maíra Silva. Elementos da teoria crítica do direito do 
trabalho: reflexões sobre os tempos de trabalho. 258p. Doutorado. Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo/SP. 2017. 

 
 

A presente pesquisa tem por propósito contribuir para o delineamento das 
bases epistemológicas da teoria crítica do direito do trabalho. Aponta-se, portanto, a 
imprescindibilidade do uso do método materialista histórico-dialético no 
empreendimento de estudos de matiz crítico, assim entendidos como aqueles que, 
ao inserirem o direito na totalidade social, levam em conta a interdisciplinaridade em 
suas análises e procuram desvendar as abstrações ocultadas na realidade social 
para apontar as possibilidades emancipatórias por ela viabilizadas, mas também por 
ela mesma obliteradas. Propõe-se, pois, que a teoria crítica do direito do trabalho 
procure lidar com a típica ambivalência desse ramo jurídico por via da interação 
dialética entre a crítica político-ideológica dirigida ao seu conteúdo normativo, assim 
como da crítica à própria forma jurídica. A primeira, político-ideológica, revela a 
natureza classista do delineamento normativo do direito, que se altera de acordo com 
a correlação de forças entre trabalhadores assalariados e capitalistas, assim como 
denuncia o papel ideológico de tais alterações, as quais se prestam a pacificar o 
conflito social e, assim, possibilitar a manutenção do capitalismo. A segunda, dirigida 
à forma jurídica, classifica o direito como uma forma social determinada pelo 
capitalismo, que deve ser superada ao lado da superação desse sistema produtivo. A 
partir disso e com fins didáticos e de demonstração, faz-se o estudo do instituto dos 
tempos de trabalho valendo-se da teoria crítica do direito do trabalho como escolha 
epistemológica.  
 
 
Palavras-chave: 1. Direito do trabalho; 2. Capitalismo; 3. Marxismo; 4. Teoria crítica; 
5. Tempos de trabalho. 
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ABSTRACT 

 

 

MARQUES DA FONSECA, Maíra Silva. Elements of the critical theory of labor 
law: reflections on working times. 258p. Doctorate. Faculty of Law, University of São 
Paulo, São Paulo/SP. 2017. 
 
 

This research intends to contribute to the epistemological basis of the critical 
theory of labor law. Therefore, it points to dialectical historical materialism as an 
indispensable method for critical studies, understood as those that, as they perceive 
the law as immersed in social totality, take interdisciplinarity into account in their 
analysis and seek to unveil the abstractions concealed in social reality to point out the 
emancipatory possibilities created and at the same time obliterated by this reality. It 
proposes that the critical theory of labor law should deal with the typical ambivalence 
of this legal branch through the dialectical interaction between political-ideological 
criticism directed at its normative content, as well as through the criticism of its own 
legal form. First, political-ideological criticism reveals the classist nature of the 
normative content, which changes according to the correlation of forces between 
wage-workers and capitalists, and also denounces the ideological role of such 
changes, which lend themselves to pacifying social conflict, hence enabling the 
maintenance of capitalism. Second, criticism of the legal form defines law as a social 
form determined by capitalism, which must be overcome along with the overcoming of 
this productive system. From this analysis, the research proceeds, for didactic and 
demonstrative purposes, to a study of the institute of “working times” employing the 
critical theory of labor law as an epistemological choice. 

 
 
 
Keywords: 1. Labor law; 2. Capitalism; 3. Marxism; 4. Critical theory; 5. Working 
times. 
 
 
 

 



13 
 

 
 

RÉSUMÉ 

 

 

MARQUES DA FONSECA, Maíra Silva. Elements de la théorie critique du droit du 
travail: réflexions sur le temps de travail. 258p. Doctorat. Faculté de Droit, Université 
de São Paulo, São Paulo/SP. 2017. 
 
 

Cette recherche a pour but de contribuer à la conception des fondements 
épistémologiques de la théorie critique du droit du travail. Il est démontré, par 
conséquent, la nécessité d'utiliser la méthode du matérialisme historique et 
dialectique dans le développement des études de nature critiques, aussi bien compris 
que ceux qui réinsérant le droit sur la totalité sociale.  
Ces études critiques tiennent compte de l'interdisciplinarité dans leur analyse et 
cherchent à découvrir les abstractions cachés dans la réalité sociale à souligner les 
possibilités d'émancipation qu'elle oblitere. Il est donc proposé que la théorie critique 
du droit du travail vise à faire face à l'ambivalence typique de cette branche juridique 
grâce à l'interaction dialectique entre la critique politique et idéologique dirigée à son 
contenu normatif, ainsi que la critique de la forme juridique. La critique politique et 
idéologique révèle la nature de classe de la conception législative du droit, qui 
change en fonction de l'équilibre du pouvoir entre les employés et les capitalistes. 
Cette ligne de la critique dénonce, par ailleurs, le rôle idéologique de ces 
changements réglementaires, qui se prêtent à pacifier le conflit social et faciliter ainsi 
le maintien du capitalisme. La critique de la forme juridique, à son tour, classe la loi 
comme une forme sociale déterminée par le capitalisme, qui doit être surmontée à 
côté du dépassement de ce système de production. Enfin, avec l'intention didactique 
et de démonstration, l'institut du temps de travail est étudié à partir du choix 
épistémologique de la théorie critique du droit du travail. 
 
 
Mots-clés: 1. Droit du travail; 2. Capitalisme; 3. Marxisme; 4. Théorie critique; 5. 
Temps de travail. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O empreendimento da presente pesquisa motivou-se por uma profunda 

preocupação sobre como se lidar academicamente de maneira crítica com o direito 

do trabalho. Referida inquietação se deve, precipuamente, à constatação da 

ambivalência desse ramo do direito, que coloca o pesquisador que transita por essa 

seara diante de efetivos impasses teóricos. 

A dita ambivalência do direito do trabalho é expressão da concomitância do 

caráter tutelar e do caráter conservador do status quo que esse ramo jurídico 

ostenta. Se por um lado, ele é indispensável à proteção da classe trabalhadora, a 

qual, hipossuficiente e contraposta ao poder patronal, demanda um cabedal 

específico de direitos a lhe assegurar acesso efetivo à dignidade humana e à 

cidadania; ele é, por outro lado e igualmente, indispensável à manutenção do 

capitalismo como modelo hegemônico de produção.  

Pacifica, afinal, o conflito social estrutural desse sistema ao organizar uma 

batelada de justificações e contrapartidas aos trabalhadores assalariados, refreando 

a exploração desmedida e insustentável, o que acaba por legitimar o capitalismo. 

Além disso, o direito do trabalho “legaliza” o único contrato que tem por pressuposto 

a objetiva sobreposição de uma parte a outra pela via da subordinação. 

A partir daí, tem-se que estudar o direito do trabalho com a intenção de 

defender a eficaz realização de seus princípios, contrapondo-se às investidas 

neoliberais de flexibilização e precarização, é ato que serve, do mesmo modo, ao 

fortalecimento do próprio sistema que institui a exploração da classe trabalhadora e 

imputa-lhe o trabalho alienado e a expropriação. Forma-se, assim, um ciclo perverso 

e perturbador. 

À pesquisa juslaboralista progressista de inclinação crítica parece restar 

duas alternativas: primeira, a de “lidar” com a ambivalência denunciando a função 
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ideológica do direito do trabalho, comprometida com a manutenção do capitalismo, 

assim como indicando que ele se enquadra, essencialmente, nos interesses das 

classes politicamente mais mobilizadas; ou, segunda, a de abandonar o direito do 

trabalho como campo teórico fértil a qualquer sorte de elaboração contrária aos 

abusos impostos pelo capitalismo, pois é ele mesmo capitalista. 

A primeira alternativa, designada como crítica político-ideológica, concentra 

suas atenções no processo de delineamento do conteúdo normativo do direito do 

trabalho, que se constitui e se altera legitimando o capitalismo, em um movimento 

essencialmente político de correlação de forças entre classes sociais. Reconhece, 

portanto, o caráter conservador desse ramo do direito, mas apresenta argumentos 

que se prestam a fortalecer a luta da classe trabalhadora na conquista de espaços e 

proteções em seu bojo legal. 

A segunda, por sua vez, dirigida à própria forma jurídica, mais do que 

apreender a ambivalência do direito do trabalho, considera todo o direito, tal como o 

concebemos hoje, uma forma social determinada pelo e para o capitalismo, sem o 

qual tal sistema careceria de sustentação fundamental. Aduz, portanto, que 

independentemente de qualquer formato do conteúdo normativo, a transformação 

social em retirada do capitalismo não pode prescindir da superação da própria forma 

jurídica. 

Tratando-se de correntes progressistas, tanto a crítica político-ideológica ao 

conteúdo normativo do direito do trabalho quanto a crítica à forma jurídica baseiam 

suas reflexões em preceitos fundamentais de igualdade e liberdade – substanciais, e 

não meramente formais –, de modo que são contrárias, em uníssono, às investidas 

neoliberais. Além disso, sendo críticas, ambas expressam preocupação 

emancipatória e dedicam-se ao desvendamento das abstrações ocultadas no e pelo 

direito do trabalho, denunciando o seu caráter classista e a sua imprescindibilidade 

ao funcionamento do capitalismo.  

A despeito de tais alinhamentos basilares, a notória tendência é no sentido 

da divergência entre esses dois vieses científicos críticos.  
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A crítica à forma jurídica entende inviável o estudo de fins emancipatórios 

pela via do direito do trabalho, pois quaisquer formulações normativas, ainda que 

mais protetivas da classe trabalhadora, estariam sempre inseridas na lógica de 

manutenção do capital.  

De outro lado, a crítica político-ideológica ao conteúdo normativo do direito 

do trabalho entende que afastar o debate crítico progressista de imediato do plano 

das alterações normativas acabaria por relegar tal espaço aos avanços neoliberais. 

Ainda que o direito do trabalho seja determinado pelo capitalismo e que os 

avanços galgados pela classe trabalhadora por essa via não bastem à emancipação 

social, não se pode deixar de fazer a pesquisa crítica juslaboralista até que ocorra a 

superação desse sistema. Ou seja, mesmo que a forma jurídica e o próprio direito do 

trabalho devam ser sobrepujados para que se realize a emancipação social e a 

superação do capitalismo, enquanto esse sistema seguir vigente o conteúdo 

normativo do direito do trabalho permanecerá carente de atenção científica crítica.  

O que se nota, assim, é que a crítica político-ideológica dirigida ao conteúdo 

normativo do direito do trabalho e a crítica à forma jurídica tratam de diferentes 

dimensões do problema jurídico, mas são igualmente relevantes à reflexão 

acadêmica que se proponha a pensar o direito do trabalho de maneira inserida na 

totalidade social. 

Diante disso, propõe-se a contribuir com o delineamento das vias 

epistemológicas para o estudo crítico do direito do trabalho no momento presente e 

na totalidade presente, o que se faz sugerindo-se a aplicação dos elementos 

essenciais da teoria crítica de viés marxiano a esse ramo jurídico.  

Alude-se, assim, à ideia de uma teoria crítica do direito do trabalho que se 

compõe pela interação entre duas linhas de reflexões já existentes, quais sejam, a 

crítica político-ideológica ao conteúdo normativo do direito do trabalho e a crítica à 

forma jurídica, ambas comprometidas com o desvendamento das abstrações que 

estão nele – e são por ele – ocultadas, bem como com a busca por caminhos para a 

emancipação social. 
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Para tanto, inicia-se a pesquisa por meio de uma delimitação metodológica 

fundamental, que confronta o positivismo jurídico com o materialismo histórico-

dialético, a fim de demonstrar que sem a adoção deste último – ou seja, sem a 

inserção do direito na totalidade social –, não é possível empreender o intento teórico 

científico crítico a que ora se propõe. O materialismo histórico-dialético, afinal, leva a 

pesquisa ao questionamento da aparência das abstrações socialmente produzidas, 

revelando a essência oculta da realidade concreta. 

Em seguida, disserta-se acerca dos meandros das duas linhas críticas acima 

apontadas, a político-ideológica voltada ao conteúdo normativo do direito do trabalho 

e a que se dirige à forma jurídica como tal, destacando-se como os elementos dados 

pela obra de Karl Marx para a crítica ao direito nelas se manifestam.  

A partir daí, apresenta-se quais são os fundamentos epistemológicos 

essenciais da teoria crítica em geral e da teoria crítica do direito. Com tais elementos 

dispostos, propõe-se que ambas as linhas de crítica ao direito do trabalho, a político-

ideológica e a que se dirige à forma jurídica, são componentes complementares e 

igualmente relevantes da teoria crítica do direito do trabalho. 

Por fim, com interesses didáticos e de demonstração, realiza-se o estudo dos 

tempos de trabalho a partir da eleição epistemológica da teoria crítica do direito do 

trabalho, com a intenção de expressar como se pode operar a pesquisa cientifica 

crítica nesse campo jurídico. A escolha dos tempos de trabalho como instituto de 

análise se deve à centralidade e grande relevância que o tema ocupa tanto em 

sociedade quanto no próprio direito do trabalho. 

No que diz respeito à questão metodológica, como já se antecipou, o 

presente trabalho se guiará pelo materialismo histórico-dialético, o que se deve à 

necessidade de contextualizar na totalidade social os seus objetos de estudo e de 

apreendê-los por uma perspectiva interdisciplinar. Fazem-se presentes, desse modo, 

além das ponderações jurídicas, algumas reflexões filosóficas, sociológicas e de 

ciências políticas. Quanto à técnica de pesquisa, destaca-se o exame bibliográfico de 

fontes doutrinárias atuais e históricas. 
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CONCLUSÕES 

 

 

O capitalismo instituiu um modelo inédito de trabalho, que transforma a força 

de trabalho em mercadoria e faz viável a “valorização do valor” no processo de 

trabalho. Referida mercadoria é vendida ao capitalista por um valor que custeia tão 

somente os gastos básicos do trabalhador com a manutenção de suas condições de 

vida. O salário, portanto, não equivale ao valor total produzido pela força de trabalho, 

que “se paga” ao longo de apenas uma parcela do tempo de sua expropriação. Todo 

o resto do tempo vendido, designado como tempo de trabalho excedente, gera o 

mais-valor apropriado exclusivamente pelo capitalista.  

Apesar, portanto, da aparência de equivalência entre jornada de trabalho e 

salário, há diversos elementos ocultados na relação entre capital e trabalho que dão 

conta de demonstrar, sem dúvidas, que em todo trabalho assalariado desempenhado 

à luz do capitalismo há exploração. Tais elementos são, em linhas gerais, aqueles 

associados à teoria do valor e à formação do valor da força de trabalho – ou seja, o 

valor de uso, o valor de troca, o trabalho abstrato, os tempos de trabalho necessário 

e excedente, assim como o próprio mais-valor. 

Trata-se, pois, de um sistema produtivo em que há uma ampla dissociação 

entre o que as relações sociais aparentam ser e o que de fato são. O direito em geral 

e o direito do trabalho exercem papel fundamental na maquiagem de tais relações, 

pois nelas estampam as impressões de igualdade e liberdade – desde que 

desempenhadas dentro dos limites de pactuação por ele impostos –, assim como 

organizam um complexo e amplo conjunto de justificações para as contradições 

sociais que não podem ser facilmente ocultadas.  

Demonstrou-se ao longo da presente pesquisa, assim, que o estudo crítico 

do direito do trabalho é aquele que se faz de maneira comprometida com o 

desvendamento de tais abstrações, sem o qual em nada colaboraria com o processo 

dialético de transformação da realidade em direção à emancipação social.  
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O materialismo histórico-dialético faz-se indispensável a esse movimento 

teórico, pois orienta a reflexão científica acerca do direito a partir de sua inserção na 

totalidade social, confrontando-o com outros campos do conhecimento – como a 

sociologia, a filosofia e a história –, bem como colocando em cheque a neutralidade 

pregada pelo positivismo e buscando a essência oculta das relações sociais reais. 

Além disso, levando-se em conta que a teorização crítica do direito do 

trabalho sustenta-se em uma comprometida reflexão epistemológica, propôs-se a 

sua intersecção com os postulados essenciais da teoria crítica de bases marxianas. 

A teoria crítica em geral, como se expôs, ocupa-se da reflexão acerca das 

dinâmicas da sociedade estruturada pelo capitalismo, procurando desvendar as suas 

abstrações, tais quais aquelas fundadas nas ideias de liberdade, igualdade e 

equivalência mercantil – entre outras –, para avaliar quais são as possibilidades para 

a emancipação da classe trabalhadora em relação ao capitalismo. Dedica-se a 

analisar, ainda, quais são os obstáculos concretos para tais possibilidades e de que 

forma a própria realidade pode viabilizá-las. A teoria crítica faz, portanto, o 

diagnostico da realidade e o prognóstico prático para o desenvolvimento dessa 

realidade a partir das potencialidades libertárias que estão nela mesma inscritas. 

A teoria crítica aplicada ao direito traz a interdisciplinaridade para esse 

campo científico. Baseia-se em uma produção de conhecimento inserida na 

totalidade social e comprometida com o debate acerca da instrumentalidade 

emancipatória do direito e do papel por ele exercido na reprodução da sociedade 

capitalista, revelando as discrepâncias entre a aparência normativa e a essência real 

por ela ocultada. 

A teoria crítica do direito do trabalho, portanto, é a linha epistemológica que 

leva à reflexão acerca de como esse ramo jurídico específico atua no processo de 

legitimação do modelo capitalista de produção e como se manifesta a sua 

determinação capitalista, que é exatamente o que propõem a corrente de crítica 

político-ideológica ao conteúdo normativo do direito do trabalho e a corrente de 

crítica à forma jurídica. 
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A crítica político-ideológica ao conteúdo normativo do direito do trabalho 

delata que ele será tanto mais protetivo da classe trabalhadora quanto maior for a 

sua mobilização na correlação de forças entre classes sociais. Aponta, não obstante, 

que esse ramo do direito institui melhorias nas condições de vida para a classe 

trabalhadora, mas, com isso, exerce relevante papel na legitimação do capitalismo 

diante das contradições estruturais que o caracterizam. 

A crítica à forma jurídica, por outro lado, demonstra que o direito é 

fundamentalmente capitalista, já que formaliza os institutos indispensáveis às 

relações de troca mercantil – o sujeito de direito dotado de liberdade, igualdade e 

propriedade privada – e, consequentemente, de compra e venda da força de 

trabalho. Além disso, dirigida ao direito do trabalho, evidencia que a regulação 

jurídica dos atos insurgentes da classe trabalhadora apenas os conforma ao 

capitalismo, retirando-lhes a própria natureza insurrecta. 

O que se propôs, diante do exposto, é que essas duas perspectivas de 

crítica do direito do trabalho não se excluem e operam de maneira dialética no 

processo de conhecimento. Ambas desvendam abstrações do capitalismo e visam 

demonstrar as possibilidades emancipatórias ao mesmo tempo viabilizadas e 

obliteradas pela realidade. 

A crítica político-ideológica ao conteúdo normativo do direito do trabalho 

revela o seu caráter classista e, portanto, que as suas alterações compõem um 

movimento político. Com isso denuncia mitos tais como o da neutralidade do 

arcabouço normativo e o de que os direitos trabalhistas são outorgados por um 

Estado benevolente em um contexto de colaboração entre classes. Não deixa, ainda, 

de demonstrar que, apesar de serem frutos da mobilização da classe trabalhadora, 

os direitos por ela conquistados servem à legitimação do capitalismo, pois acabam 

por pacificar o conflito que lhe é estrutural.  

A crítica à forma jurídica, a seu turno, revela as abstrações da igualdade, da 

liberdade e da propriedade privada, assim como denuncia a ausência de 

equivalência nas trocas entre capital e trabalho. Indica, com isso, que a emancipação 

social em relação ao capitalismo não pode prescindir da superação do próprio direito.  
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Se, por um lado, é essencial compreender a natureza capitalista do direito do 

trabalho para se entender que ele não é efetivamente emancipatório e não pode, 

sozinho, operar a superação do capitalismo; por outro lado, é igualmente relevante 

constatar o seu caráter ideológico e político, pois, mesmo que tocados pela ideologia 

jurídica capitalista, os espaços conquistados pela classe trabalhadora no campo do 

direito dependem de mobilização na correlação de forças entre classes sociais. 

Alvitrou-se, portanto, que o estudo que se faz a partir da eleição 

epistemológica da teoria crítica do direito do trabalho há de levar em conta ambas as 

perspectivas acima indicadas e aplicar sobre o instituto em análise tanto a crítica 

político-ideológica ao conteúdo normativo quanto a crítica à forma jurídica. É o que 

se procurou demonstrar pela aplicação desse referencial ao estudo do instituto dos 

tempos de trabalho. 

Uma análise apenas dogmática, de alinhamento positivista, foca na 

descrição das normas a respeito dos tempos de trabalho, indicando a 

regulamentação de jornadas, de intervalos, de adicionais noturno e de horas 

extraordinárias etc. Associada tal linha epistemológica à preocupação economicista, 

passa a tratar dos supostos custos das “imposições” legais, especialmente onerosos 

em momentos de crise, o que leva às proposições flexibilizadoras em matéria de 

duração do trabalho. 

A análise dogmática-crítica, por sua vez, que se forma pela associação entre 

as inclinações dogmática e zetética, leva à avaliação dos impactos sociais das 

normas legais e negociais e de suas eventuais alterações, à critério do princípio 

protetivo e dos demais preceitos constitucionais aplicáveis. Diante disso, tende a 

tratar dos índices de empregabilidade e de distribuição de renda associados aos 

aumentos e reduções dos tempos de trabalho, bem como das questões de saúde e 

de meio ambiente do trabalho relacionadas ao tema.  

Já a análise crítica de inspiração marxiana, que se faça a partir da eleição 

epistemológica da teoria crítica do direito do trabalho, revela, pela perspectiva 

político-ideológica, o caráter classista da limitação normativa dos tempos de trabalho, 

pois toca o antagonismo fundamental que há entre classes sociais no capitalismo e, 
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assim, trata-se de uma medida essencialmente política, que depende da correlação 

de forças entre trabalhadores assalariados e capitalistas, assim como das distintas 

necessidades de legitimação do capitalismo em diferentes momentos de sua história.  

A perspectiva da crítica à forma jurídica, por fim, expõe as abstrações 

ocultadas pelo instituto dos tempos de trabalho, tais como o trabalho abstrato, o 

tempo de trabalho necessário e o tempo de trabalho excedente. Por essa via fica 

demonstrado que, ao regulamentar a jornada de trabalho, o direito do trabalho 

regulamenta a própria expropriação do mais-valor, de modo que enquanto houver 

jornada legal de trabalho no capitalismo haverá a legalização da exploração.  

A comunhão dessas duas linhas críticas faz ver que a redução dos tempos 

de trabalho depende de mobilização da classe trabalhadora, que, consciente do 

papel ideológico associado a essa medida, tem por onde resistir ao arrefecimento de 

ânimos oriundo de cada conquista. Além disso, indica que referida redução diminui 

os tempos de trabalho abstrato em sociedade e aumenta, com isso, os tempos 

dedicados ao “reino da liberdade”, que são tempos de vida em que não há a 

exploração direta pelo trabalho. Denota, finalmente, que ao alterar as proporções 

entre tempo de trabalho necessário e tempo de trabalho excedente, podem restar 

reduzidas as frações do mais-valor expropriado pelo capitalista – desde que limite-

se, igualmente, a intensificação da produção.  

Esta pesquisa se encerra tendo proposto que tanto a crítica político-

ideológica que se dirige ao conteúdo normativo do direito do trabalho quanto a crítica 

à forma jurídica carregam elementos da teoria crítica marxiana e compõem, portanto, 

o caminho epistemológico aqui designado como teórica crítica do direito do trabalho.  

Não se propôs, pois, a avaliar qual dessas duas correntes será efetivamente 

transformadora da realidade, mas sim a apontar que ambas tem relevância no 

processo de reflexão científica efetivamente crítica acerca dessa realidade, pois as 

duas, especialmente quando concatenadas entre si, expressam potencial revelador 

de diversas nuances dos problemas que são postos aos pesquisadores 

juslaboralistas. Apreender cientificamente os problemas da realidade é fundamental 

para que se devolva a essa realidade novas questões, recebendo-se dela de volta 
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mais novos problemas, em um movimento que ocasiona a sua dialética 

transformação. 

Como propõe, afinal, Mario Quintana, citado em epígrafe, a reflexão teórica e 

científica fomenta as expressões do próprio problema sobre o qual se debruça, 

acrescentando-lhe novos fatores de dúvida e meditação, ou seja, inserindo-se mais 

alguns xis nas equações que eles exprimem. 
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