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RESUMO 

 

 

É necessária uma reflexão ética sobre o trabalho humano, já que em um mundo 

globalizado as grandes corporações procuram os países que não oferecem proteção ao 

trabalhador ou fazem isso de forma atenuada. O mesmo ocorre no Brasil, em relação à 

proteção do trabalhador.  

Trabalho e dignidade humana sempre andaram juntos. No entanto, com o tempo, 

a dignidade do ser humano vem sofrendo inúmeros golpes. 

O trabalho escravo, dos primórdios da humanidade, volta a assolar o mundo 

como uma doença sem cura.  

De igual maneira, o trabalhador é explorado, sem que os atores sociais e o 

próprio Direito do Trabalho consigam resolver esse problema. 

É necessário dotar o cidadão, que é um trabalhador, de ferramentas que possam 

fazer a mudança da mentalidade no trabalho, que atinjam, também, os planos material, 

espiritual e emocional do trabalhador, fazendo com ele cresça e se desenvolva.  

A consciência ética tem grande importância para o Direito do Trabalho porque 

pode devolver ao trabalhador o significado do trabalho, para que a humanidade possa 

avançar como um todo. 

 

Palavras-chaves: trabalho, exploração, ética, consciência, dignidade, consciência ética, 

direito do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Ethical reflection on human work is needed, since in a globalized world, large 

corporations seek out countries that do not provide worker with protection or do so in a 

mitigated way. The same occurs in Brazil, in relation to worker protection.  

Work and human dignity have always been together. However, over time, the 

dignity of the human being has not been respected, as it should. Slave labor, from the 

beginnings of humankind, once again ravages the world as a disease without cure.  In the 

same way, the worker is exploited, without the social actors and the Labor Law itself being 

able to solve this problem. 

It is necessary to equip the citizen, who is a worker, with tools that can change 

the mentality at work, that also reach the material, spiritual and emotional levels of the 

worker, making it grow and develop. 

 The ethical consciousness has great importance for Labor Law because it can 

help the worker understand the real meaning of work. Therefore, that humanity can grow 

together as one. 

 

Keywords: work, exploitation, ethics, consciousness, dignity, ethical consciousness, labor 

law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

 

Il a fallu une réflexion éthique sur le travail humain, puisque dans un monde 

globalisé de grandes entreprises à la recherche pour les pays qui ne proposent pas de 

protection pour les travailleurs ou le font sous une forme atténuée. La même chose se produit 

au Brésil en matière de protection des travailleurs. 

Travail et de la dignité humaine ont toujours été ensemble. Cependant, avec le 

temps, la dignité de l'être humain a subi de nombreux coups. 

La main-d'œuvre esclave des premiers jours de l'humanité, de retour à ravager le 

monde comme une maladie incurable. 

De même, le travailleur est exploité, sans acteurs sociaux et le droit du travail 

lui-même peut résoudre ce problème. 

Il est nécessaire de fournir au citoyen qui est un travailleur, des outils qui peuvent 

faire un changement de mentalité au travail, prévoit également d'atteindre un matériau, un 

travailleur spirituel et émotionnel, ce qui en fait grandir et se développer. 

La conscience éthique est très important pour le droit du travail, car il peut 

revenir au travailleur le sens du travail, de sorte que l'humanité puisse aller de l'avant dans 

son ensemble. 

 

Mots-clés: travail, exploration, l'éthique, la conscience, la dignité, conscience éthique, droit 

du travail. 
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INTRODUÇÃO 

 

Justificativa 

 

Escolheu-se analisar a consciência no Direito do Trabalho por causa da 

importância que o estudo da consciência vem assumindo no mundo e porque o Direito do 

Trabalho figura entre os mais importantes ramos do Direito, por acompanhar, de forma clara, 

o desenvolvimento do trabalho humano e o progresso da sociedade ao longo da História.  

Todas as alterações ocorridas na sociedade têm no trabalho, e na forma em que 

ele é regrado, uma profunda ligação, mas é necessário refletir continuamente a respeito dele. 

O Direito do Trabalho tem como característica a interdisciplinaridade, já que os 

problemas que ele enfrenta estão centrados no ser humano e não podem ser resolvidos por 

uma única disciplina ou área do saber, o que demanda, sempre, novas visões da realidade. O 

indivíduo, além disso, está em constante evolução.  

Nesse contexto, o estudo do Direito do Trabalho não pode se afastar de sua 

dimensão ética, na medida em que ele deve passar por uma reflexão profunda e ampla. É por 

meio do trabalho que o homem transforma a natureza e a si mesmo e à coletividade a que 

pertence, impulsionando e transformando, consequentemente, a sociedade e o mundo em 

que vive. Refletindo-se assim, adequa-se aos novos tempos, encontrando novas soluções. 

A ética é uma reflexão sobre o comportamento humano, que desempenha papel 

importante na forma de pensar o trabalho e de como ele pode beneficiar o ser humano. 

Desse modo, uma reflexão ética sobre o Direito do Trabalho diz respeito ao 

próprio processo de entendimento desse ramo do Direito e de como ele pode transformar o 

ser humano.  

Essa reflexão, no entanto, não pode passar somente pelo plano mental, assim 

como não poderia passar somente pelo plano das emoções.  

Essa reflexão deve ser maior que isso, englobando, além dos planos citados, o 

plano material e o plano espiritual. Todos esses quatro planos são inerentes à realidade 

humana, à natureza humana. O homem tem, nesses planos, os seus quatro alicerces, sem os 

quais não é possível se “levantar”, sem cair logo em seguida.  

O plano material é identificado no mundo exterior do homem e no seu próprio 

corpo, mas o plano mental, o emocional e o espiritual fazem parte de uma dimensão interior 

do homem, compondo um outro Universo, tão grande e tão inexplorado quanto o Universo 
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físico material. 

A essa junção e inter-relação entre planos físico, mental, emocional e espiritual 

que compõem o ser humano e ao mesmo tempo identificam sua dimensão de atuação, 

denominaremos, em nosso trabalho, de consciência. Porque o homem é um microcosmo, à 

semelhança do macrocosmo universal.1 

Especificamente chamaremos de consciência ética a essa reflexão elaborada a 

partir de todos esses planos que compõem a consciência.  

Essa consciência ética também poderá aparecer, de forma coletiva, pela ligação 

de indivíduos em torno de um objetivo comum. Denominaremos essa consciência ética 

coletiva de egrégora. O termo egrégora tem a mesma origem que “gregário”, que vem do 

latim gregariu. Quer dizer, congregação, sociedade, conjunto de pessoas. No plano espiritual 

usa-se o nome egrégora para designar um grupo vibracional,2 um campo de energia sutil em 

que se reúnem forças, pensamentos ou vibrações com um determinado fim espiritual de 

atuação e proteção.3 

Todo ser humano tem dignidade, mas, para que ele possa se apossar plenamente 

dessa dignidade, conhecendo-a, desenvolvendo-a e atuando com ela e sobre ela, no mundo 

material, espiritual, mental e emocional, ele deve refletir sobre ela, deve saber que ela existe. 

Conforme essa reflexão sobre esta dignidade vai ocorrendo, a sua consciência ética vai se 

modificando também. 

A dignidade do ser humano é o ponto de partida e a consciência ética é o meio 

para se atingir o pleno desenvolvimento dessa dignidade do ser humano no trabalho em todos 

os quatro planos de existência. 

A alienação provocada pelo trabalho assalariado, faz com que o homem se afaste 

da consciência, porque ele se vê separado do resultado do seu trabalho, da realidade a qual 

                                                           
1 PLATÃO. Timeu-Crítias. (Trad. do grego, introd., not. e índ.: Rodolfo Lopes). Coimbra: Centro de Estudos 

Clássicos e Humanísticos, 2011, p. 33, 34, 95 e contracapa. Ver p. 94: “Deste modo, o demiurgo põe os olhos 

no que é imutável e que utiliza como arquétipo64. Nota 64: paradeigma. No Timeu, as ideias são tomadas na 

sua totalidade sob o conceito de “arquétipo”; este representa, pois, a soma de todas elas que serve de modelo 

inteligível de racionalidade para a criação”. Ver, também, contracapa: “No Timeu, um princípio divino 

inteligente (o demiurgo) molda, como um artífice, a matéria pré-cósmica em obediência a um modelo de 

racionalidade externo (o arquétipo). O resultado é o mundo, uma imagem do modelo; e o Homem, um 

microcosmos”. 
2 PIACENTINI, Maria Tereza de Queiroz. Não Tropece na Língua: Lições e curiosidades do português 

brasileiro.  Curitiba: Bonijuris, 2012, p. 103.  
3 SOULAS, Johann. Testament universel: Le monde est lumière parce qu'il est mathématique.  Paris: 

Publibook, 2015, p. 207. Essa egrégora cuida e mantém protegidos seus componentes. De outro lado, do grego 

egrêgorein significa vigia, que era a denominação dada aos anjos, que no Monte Hermon que se uniram às 

filhas de Seth. Ver também em: ELLENWOOD, Ray. Egregore: A History of the Montréal Automatist 

Movement. Toronto: Exile, 1992, p. XI. 
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criou e que lhe pertence, sem que sequer tenha tempo para refletir sobre essa condição, tal a 

velocidade imprimida pela sociedade atual.  

A alienação tem início quando o que é produzido pelo o trabalho deixa de ser 

um meio de subsistência direta e a confirmação da existência do trabalhador e passa a ser 

fonte de um lucro que enfrenta o seu produtor como um ser estranho. É a objetivação do 

trabalho que para o operário significa a perda de sua realidade, a entrada na alienação, já que 

antes o trabalho era uma manifestação da personalidade do homem e essa exteriorização de 

suas forças transformou-se em ganho.4 A alienação, portanto, aparece no resultado e na 

própria atividade e cria a dominação de um homem sobre o outro. 

Para que o indivíduo tenha o conhecimento do seu próprio valor, em todos os 

seus planos de atuação e existência, quais sejam os planos mental, emocional, material e 

espiritual, que são inerentes à sua condição de ser humano, é necessário que o trabalho e a 

legislação do trabalho estimulem nele a possibilidade de refletir sobre esses planos e o 

ajudem a se realizar em cada um deles e consiga desenvolver esses planos.  

Se isso não ocorre e, ao contrário, nega-se a possiblidade de que o ser humano 

se realize e se desenvolva em qualquer desses planos e, ainda, se impossibilita a sua reflexão 

sobre essa situação, isso resulta em sua alienação.  

Por exemplo, ele não tem direito a escolher o sindicato que o represente, apesar 

de o voto ser uma das maiores conquistas do cidadão e, assim, jamais terá possiblidade de 

refletir sobre algo que nunca pode realizar. 

Decorre da situação acima ainda outra alienação, que é a incapacidade de o 

trabalhador gerir o próprio trabalho da maneira que bem entender, porque pode ficar adstrito 

a convenções e acordos coletivos que, não raramente, não estão adequados a seus interesses 

mais prementes, pois foi decidido por um sindicato que sequer pode escolher. 

Alienado, porque excessivamente tutelado pelo Estado, por meio dos atores 

sociais, que, por exemplo, decidem o que é melhor para ele somente depois de ele ter que 

percorrer um longo caminho, de um alto custo, sem estimular que ele lute pelos seus próprios 

direitos, considerando-o como um cidadão, que não tem capacidade plena de gerir seus 

próprios interesses. 

É certo que a proteção dispensada pela legislação ao empregado visa suprir sua 

hipossuficiência, mas deve haver uma correção. É imprescindível mudar esse quadro, como 

ocorreu com a legislação de proteção à mulher, que, de excessivamente protetiva, acabava 

                                                           
4 SANTOS, Laymert Garcia dos. Alienação e capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1982, p. 35 
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por negar alguns direitos à mulher trabalhadora, como, por exemplo, o trabalho em locais 

insalubres.5   

Alienado, porque afastado da gestão do seu próprio trabalho, ainda que a 

Constituição de 1988 (art. 7º, XI) tenha previsto, há quase trinta anos, a participação na 

gestão da empresa, sem que se tenha implementado tal direito até hoje. 

Assim, dado que o trabalhador é um cidadão, seus direitos como tal, não podem 

ser diminuídos, só porque ele agregou, à sua condição de cidadão, a necessidade de trabalhar, 

empregando sua força de trabalho para alguém. 

O mundo do trabalho atual impede que: no plano material, o trabalhador 

desenvolva sua consciência como um ser humano digno, porque o impossibilita de ter um 

padrão de vida material mínimo para suprir as suas necessidades de vida livre e tranquila, 

bem como as de sua família.  

No plano espiritual, impede que mantenha a crença de que a libertação de sua 

condição, possa vir por meio do trabalho. 

No plano emocional, impede que possa ter no trabalho sua fonte de satisfação, o 

que prejudica suas relações familiares, situação ainda agravada pela subjugação, que, não 

raro, infelizmente, sofre dentro do ambiente de trabalho, pelo assédio moral e sexual. 

Por fim, no plano mental subjuga-o à condição de alienado crônico, 

transformando-o em uma coisa, nessa eterna condição.6 

 Por tudo isso, se faz necessária uma reflexão a respeito do trabalhado 

assalariado e dos rumos que podemos lhe dar, com o objetivo de melhorar a vida desse 

cidadão, que vende sua força de trabalho para sobreviver e que precisa alcançar um outro 

nível, agora para viver e se realizar com o trabalho. 

 

 

 

 

 

                                                           
5Art. 387 da CLT, revogado em 1989 pela Medida Provisória nº 89, de 22 de setembro de 1989 que foi 

posteriormente convertida na Lei nº 7.855, de 1989. Para ver mais a respeito: CALIL, Léa Elisa Silingowschi. 

Direito do trabalho da mulher: a questão da igualdade jurídica ante a desigualdade fática. São Paulo: 

LTr, 2007. 
6 MIRANDA, Francisco Arnoldo Nunes de et al . Saúde mental, trabalho e aposentadoria: focalizando a 

alienação mental. Rev. bras. enferm.,  Brasília ,  v. 62, n. 5, p. 711-716,  Oct.  2009 .   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672009000500010&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em:  01 fev. 2016. 
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FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE 

 

O que é o Direito do Trabalho do mundo de hoje? 

O que ele poderá alcançar e o que é preciso fazer para alcançarmos 

um mundo melhor no trabalho assalariado? 

Se no passado o estado nazista foi legal e a barbárie foi seguir a lei, 

sem atentar para o próprio núcleo do ser humano, hoje, proporcionalmente, a questão se 

coloca da mesma maneira.  

É necessária uma nova abordagem da consciência no Direito do 

Trabalho.  

É necessário refletir como a consciência ética pode ajudar a 

implementar mudanças na vida do trabalhador enquanto empregado e enquanto cidadão.  

No primeiro capítulo é feita uma reflexão acerca do trabalho 

assalariado e como ele se encontra regulamentado em um mundo globalizado. Procura-se 

ressaltar a importância do trabalho e da dignidade do ser humano, ponto de partida para 

desenvolver a consciência ética. Busca-se destacar o trabalho escravo e a exploração do 

trabalhador, ainda existentes nos dias atuais, para mostrar a necessidade de que a consciência 

ética deve ser uma constante na sociedade, para que não se retroceda.  

No segundo capítulo é analisada a evolução dos Direitos Humanos e 

a possibilidade da consciência ética compor esses direitos. 

No terceiro capítulo são identificados os aspectos da consciência e a 

importância que assume a consciência ética no Direito do trabalho e seus reflexos na 

construção de um mundo melhor do trabalho. Visa-se responder se o Direito do Trabalho 

está implementando a melhoria da consciência ética dos trabalhadores ou é apenas um 

sistema de trocas, em que se vende a força e que anestesia o indivíduo. 

Este trabalho apresenta, portanto, uma matriz transdisciplinar, um 

estudo do ponto de vista de múltiplas disciplinas, com claro intuito de promover e explorar 

o enriquecimento do conhecimento interior ao invés de um conhecimento meramente 

acumulativo.7 

A crise de consciência ética em que se vive tem a sua importância, 

para se repensar o Direito do Trabalho.  

                                                           
7 NICOLESCU, Basarab. Um novo tipo de conhecimento – transdisciplinaridade. In: UNESCO, Educação e 

Transdisciplinaridade. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127511por.pdf>. 

Acesso em: 20 abr. 2015. 
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Pontua-se sua importância, já que o homem transforma e cria o 

mundo com o trabalho.  
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MÉTODO 
 

 

Recorre-se a diversos métodos de análise: método dedutivo – 

buscam-se as explicações de fatos particulares por meio de conceitos gerais –; método 

indutivo – parte-se de fatos conhecidos para chegar a conclusões gerais –; e método analítico-

sintético – análise de textos jurídicos e documentos, a fim de retirar deles conclusões.  

Utilizam-se como métodos de procedimento a zetética e a dogmática 

jurídica com vistas ao exame dos assuntos. 

Por fim, quanto às técnicas de pesquisa, são adotadas tanto a consulta 

de fontes primárias – legislação, jurisprudência, etc. – quanto a consulta a fontes secundárias, 

ou seja, a pesquisa bibliográfica. 
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CONCLUSÕES 

 

O que se buscou fazer é uma análise e uma reflexão sobre o Direito do Trabalho 

para além das suas fronteiras. 

Discutir os limites do Direito do Trabalho para verificar se são ou não suficientes 

para uma sociedade livre, justa e solidária onde a dignidade do ser humano prevaleça acima 

de tudo e onde novos valores intrinsicamente ligados a essa dignidade sejam permanentes e 

frutifiquem. 

Por causa do seu trabalho, um dia, talvez, o homem poderá dizer que a sociedade 

se tornou mais livre e digna. Muito ainda há de ser feito, porque o ser humano tem um campo 

infinito de desenvolvimento.  

É necessário que o empregado tenha assegurado o direito de refletir sobre sua 

condição, o que deve ser estendido a todos os cidadãos, já que a falta de consciência ética 

perpetua os problemas existentes na sociedade sem que as partes envolvidas tenham sequer 

possibilidade de atuação. Não é só o empregado que se encontra alienado, mas todo cidadão 

que não reflete sobre sua condição. 

A fragmentação da realidade é um obstáculo para que se compreenda a 

necessária integração que o homem deve fazer, para poder atuar com consciência ética. 

Todos os planos de existência, quer seja o material, o emocional, o mental ou o espiritual se 

realizam no homem e não podem ser divididos, porque não se pode fragmentar o ser humano 

a um aspecto específico, ainda mais porque o mundo do trabalho atinge todos esses planos 

do trabalhador e do cidadão. 

Discutir o trabalho e o Direito do Trabalho dentro dos seus próprios limites não 

traz uma nova visão de mundo. A realidade, em todos seus aspectos, modificou-se, pois o 

homem cresceu em consciência em todos os planos e a forma que o continha já se tornou 

pequena. 

Como diz Platão: “faculdade de pensar é, ao que parece, de um carácter mais 

divino, do que tudo o mais; nunca perde a força [...]”401. Deve-se, portanto, incansavelmente 

discutir toda a realidade do mundo, para que se possa evoluir, ainda que se tome um caminho 

errado, ele sempre servirá de aviso, para que outros não o tomem ou ele não se repita. Sempre 

haverá, no entanto, uma descoberta a fazer. 

Todo trabalho é feito em sociedade e é primordialmente coletivo, mas o trabalho 

                                                           
401PLATÃO. A república. 9ª ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p. 321. 
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como se realiza atualmente está invertendo essa direção. Ele está se afastando desse olhar 

coletivo e está fragmentando a sociedade e o trabalhador.  

O Direito do Trabalho não está atingindo os objetivos de melhorar a vida do 

cidadão, nem possibilitando que ele reflita sobre sua condição. Ele se encontra anestesiado 

pensando que alguém poderá resolver seus problemas, o que não é verdade. 

O homem não tem mais os lastros antigos, não se discutem mais ideologias, pois 

elas se mostraram muito parecidas, na medida em que não resolveram os problemas do 

homem em relação aos seus anseios de uma vida digna e de atingir a sua felicidade. 

Talvez, por medo inconsciente, alguns não desejam que os outros tenham os 

mesmos direitos, porque se veriam em uma situação em que eles mesmos não teriam os 

direitos que têm hoje. Isso não é verdade, contudo. 

Um mundo de mestre e servo, chefe e chefiado, não é um mundo no qual os 

princípios da justiça tenham recebido sua exemplificação mais adequada. Todos os 

indivíduos, ainda que sejam tratados de forma diferente, devem ter o mesmo valor como 

seres humanos, devem ser tratados com igual respeito.402 

Pode-se se comparar isso a uma viagem de avião, que atrai, como primeiro 

pensamento a possiblidade de cair, mas na realidade é mais fácil, em termos, um ser humano 

ser atingido por um raio do que sofrer um acidente aéreo.  

Quando o Direito do Trabalho nasceu para proteger o empregado, cumpriu seu 

papel premente, visto que os empregados estavam sendo massacrados. Naquele tempo, o que 

foi possível fazer foi separar o capital do trabalho, dando o poder de direção ao capital, 

representado na figura do empregador, enquanto, do outro lado, o empregado ficou apenas 

com a sua força de trabalho, dizendo a este que, se acontece alguma coisa, o Direito do 

Trabalho viria em seu auxílio. De fato, o Direito do Trabalho tentou proteger o empregado 

todo esse tempo do poder e do capital do empregador.  

Agora é necessário mudar, não é preciso tirar o capital, nem ao mesmo tirar o 

poder, porque, por exemplo, desde a crise do petróleo provocada pelos países produtores de 

petróleo até a invasão do Iraque, foram menos de duas décadas. Esse imenso complexo 

industrial militar que funciona no âmbito mundial dificilmente será vencido pela força.  

Tirar a propriedade do capitalista ou dificultar o seu acesso ao seu capital leva, 

quase sempre, a decisões extremadas, à guerra. O que vale para o macro, também vale para 

o micro. 

                                                           
402 NIELSEN, Kai. Ethics Without God. Estados Unidos: Prometheus Books, 1989, p.202. 
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A sociedade de consumo foi criada para apaziguar e substituir as ambições de 

poder permanentemente frustradas, única recompensa pela opressão no trabalho e a única 

saída para a liberdade e a autonomia tiradas do trabalho.403 

É preciso, contudo, dar mais força ao empregado, fazendo com ele reflita sobre 

a sua condição, é preciso estimular sua consciência ética. 

É inegável que a consciência ética, por representar uma mudança, pode enfrentar 

dificuldades em ser implementada, pelas mudanças que irá ocasionar, mas é necessário fazer 

a mudança, porque não se pode esperar que isso aconteça quando chegarmos ao fundo do 

poço, quando não for mais possível fazer qualquer mudança. 

Nas palavras de Stefano Rodotà: 

 

Há direitos que vagam sem-terra por um mundo global em busca de um 

constitucionalismo, também global, que lhes ofereçam âncoras e garantias. 

Órfãos de um território em que se enraizassem e de uma soberania nacional 

em que confiar a sua tutela, vão por um mundo sem fronteiras em que 

operam alguns poderes aparentemente incontroláveis.404 

 

O ideal não é luta de classes. O melhor é a cooperação entre capital e trabalho.405 

Acredita-se que não há tempo certo para que a consciência ética apareça, porque 

é inevitável que ela cresça e evolua em cada indivíduo e na sociedade. É tal qual uma luz, 

que, por maior que seja a escuridão, irá se sobressair. 

No capitalismo, o homem se sente feliz quando adquire alguma coisa. E isso lhe 

foi proporcionado ao infinito pelo capitalismo.  

Só ainda não possível ao indivíduo adquirir a felicidade, porque não se pode ser 

feliz, vendo o outro sofrer, anestesiando sua consciência ética. De fato, é direito do ser 

humano adquirir a felicidade e viver a harmonia na sociedade, de olhar para o outro e se ver 

igual.  

A concentração de renda no capitalismo é grande, melhor seria concentrar a 

                                                           
403 BAUMAN, Zygmunt. A liberdade. Lisboa: Estampa, 1989, p. 115. 
404 RODOTÀ, Stefano. El derecho a tener derechos. Madri: Editorial Trotta, 2014, p. 11. Tradução livre do 

autor, do original: “Hay derechos que vagan sin tierra por un mundo global en busca de um constitucionalismo, 

también global, que les ofrezca anclaje y garantías. Huérfanos de un territorio en el que echar raíces y de una 

soberanía nacional a la que confiar su tutela, van por un mundo sin confines en el que actúan unos poderes al 

parecer incontrolables”. 
405 MARTINS, Sergio Pinto. Pluralismo do Direito do Trabalho. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 172. 

Nesse sentido, na mesma obra na p. 174: “O pluralismo do Direito do Trabalho deve ser de fins e de meios, 

sem concepções preconcebidas, fechadas, mas de diálogo entre os interlocutores sociais”. 
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felicidade, porque os indivíduos estão todos interligados. 

O dumping social acontece no mundo. Há notícias de trabalho escravo e infantil. 

A China desempenha um papel importante nesse aspecto, porque submete a própria 

população a condições de trabalho que estão longe de ser as ideais, não se sabe por quanto 

tempo ainda. Isso deve parar imediatamente, não se pode tolerar qualquer desrespeito à 

dignidade do ser humano, porque ele atinge a nossa própria. Não existem duas humanidades, 

nem dois planetas Terra, somos uma única humanidade no Universo inteiro e ao menos 

dentro dela devemos atuar com consciência ética. 

A estratégia é sempre a mesma, comparam-se os custos do trabalho para compor 

o preço do produto ou serviço, buscando o país que tenha o preço mais baixo, normalmente 

aquele Estado que dá uma frágil proteção ao trabalhador. A China é acusada de praticar 

corriqueiramente o dumping social, já que os produtos são vendidos a preços irrisórios, em 

parte pela remuneração irrisória dos trabalhadores, se é que são remunerados406. Impende 

mudar esse quadro para um novo patamar. 

Como seria possível imaginar um mundo melhor, enquanto ainda se encontra, 

na política de alguns países a vontade de explorar a sua própria força de trabalho, bem como 

a de outros países? Por isso, é necessário mudar esse quadro. 

A Organização Internacional do Trabalho desempenha um papel importante por 

meio das Convenções e Recomendações votadas na Conferência Internacional do Trabalho, 

que precisam ser ratificadas pelos estados membros. Deveria haver sanções internacionais 

bem claras e aplicáveis por uma Corte Internacional do Trabalho, baseada nos Direitos 

Humanos e, inicialmente, aplicáveis a todos os membros da Organização Internacional do 

Trabalho para toda e qualquer infração decorrente de dumping social. 

As organizações de empregadores e de trabalhadores podem instaurar processos 

contenciosos, sob o fundamento de que o país não aplica uma convenção por este ratificada. 

E esta, sendo admitida pelo Conselho da Administração da Organização Internacional do 

Trabalho, nomeará um comitê tripartite para examinar.  Isso, igualmente, pode ser feito pelos 

países em relação aos países que não cumpriram a legislação. E, sendo assim, são formuladas 

recomendações sobre as medidas a adotar. Se, ainda assim, os governos não as aceitarem, 

podem submeter o caso à Corte Internacional de Justiça.407 

                                                           
406DONATO, Roberta Mourão. A Movimentação Internacional e a Proteção de Trabalhadores. In: SOARES, 

Flávia Salum Carneiro; VIEIRA, Vânia Ereni Lima. Temas atuais em direito do trabalho e 

previdenciário. São Paulo: Ltr, 2016, p. 33-38. 
407 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - Lisboa. Normas Internacionais do Trabalho. 

Disponível em: 
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Note-se que de acordo com o artigo 26, “1”, do Estatuto da Corte Internacional 

de Justiça: 

A Corte poderá periodicamente formar uma ou mais câmaras, compostas 

por três ou mais juízes, conforme o mesmo determinar, a fim de tratar de 

questões de carácter especial, como, por exemplo, questões de trabalho e 

assuntos referentes a trânsito e comunicações. 2. O Tribunal poderá, em 

qualquer momento, formar uma câmara para tratar de uma determinada 

causa. O número de juízes que constituirão essa câmara será determinado 

pelo Tribunal, com a aprovação das partes. 3. As causas serão apreciadas 

e resolvidas pelas câmaras a que se refere o presente artigo, se as partes 

assim o solicitarem 

 

A possibilidade de questões relativas a trabalho serem julgados pela Corte existe, 

mas não de forma permanente, mas deveria ser permanente. 

Deve-se lembrar que na China408 estima-se existirem, atualmente, mais de três 

milhões de indivíduos em situação análoga à escravidão, o que por si só indicaria a 

necessidade de uma Corte Internacional do Trabalho. No mundo todo esse número é 

estimado em 21 milhões.  

De qualquer maneira, esse desrespeito não pode continuar da maneira que está 

acontecendo, pois no futuro ter-se-á provavelmente os miseráveis de um lado e os menos 

miseráveis do outro. Porque, no final das contas, todo o mundo perde. Os trabalhadores 

perdem seus empregos, nos países de origem, para aqueles que oferecem mão de obra mais 

barata e os trabalhadores dos países que oferecem mão de obra mais barata são explorados. 

É um círculo perverso.  É como a guerra fiscal em que o estados e municípios querem cobrar 

menos impostos do que o outro, para direcionar os recursos, em afronta à lei e à 

constituição.409 

A situação que se coloca é que, se um Estado, como o chinês,410 pode fazer o 

que bem quiser dentro do seu território e, dentro de certos contextos e de certos contornos, 

                                                           

<http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_visita_guiada_03b_pt.htm>. Acesso 

em: 31 jul. 2016. 
408 MINDEROO FOUNDATION, The. Globalslavery. Disponível em: 

<http://www.globalslaveryindex.org/country/china/>. Acesso em: 18 set. 2016. 
409 Há, inclusive, proposta de votação no Supremo Tribunal Federal da Súmula Vinculante nº 69, que traz o 

seguinte teor: “Qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, 

dispensa de pagamento ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em 

convênio celebrado no âmbito do Confaz, é inconstitucional”. 
410 Tradução livre do autor: “A disparidade de oportunidades de trabalho entre as populações rurais e urbanas 

cria uma população migrante extremamente elevada na China (estimada em 253 milhões), [1] gerando 
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usufruir da mão de obra barata da sua própria população – pelo princípio de 

autodeterminação dos povos, de independência e de autonomia – qual será, a longo prazo, o 

efeito disso na própria humanidade? O efeito não é nada bom. Transmite-se um exemplo 

negativo a ser seguido por outros. 

É bem verdade que as autoridades chinesas estão combatendo as práticas de 

exploração do trabalho411.  

O que resultaria desse trabalho feito em regime de exploração e de quase 

escravidão em relação aos outros países? Será que isso não é na realidade, o grande foco a 

ser combatido, já que não permite o desenvolvimento da consciência ética do indivíduo? 

Acredita-se que se deve combater esse modelo de exploração, dotando os indivíduos de 

consciência ética.  

De qualquer forma, os mecanismos existentes são insuficientes para coibir as 

práticas em todos os países que atentem contra o desenvolvimento da consciência ética dos 

indivíduos e não se pode esperar que a boa vontade dos povos acabe por transformar o 

mundo. Isso já não é mais possível.  

Deve-se rever essa forma de pensar, atuando de forma conjunta para coibir esses 

abusos. Isso, entretanto, não pode ser feito pela força, pela violência. O que se deve fazer é 

                                                           

oportunidades para o tráfico de seres humanos. Cerca de 58 milhões de ‘crianças deixadas para trás’ devem 

viver efetivamente desamparadas - por ano, quando seus pais migram para cidades em busca de trabalho. [2] 

O governo estima que 10.000 crianças são traficadas a cada ano para mendigarem forçadamente, adoção ilegal 

e escravidão sexual. [3] Outras estimativas colocam o número tão alto quanto 70.000 [4]”. The disparity in 

work opportunities between the rural and urban populations creates an extremely high migrant population in 

China (estimated 253 million),[1] generating opportunities for human trafficking. Some 58 million ‘left behind 

children’ must live effectively uncared-for each year as their parents migrate to cities in search of work.[2] The 

government estimates that 10,000 children are trafficked each year for forced begging, illegal adoption and sex 

slavery.[3] Other estimates place the number as high as 70,000.[4]. MINDEROO FOUNDATION, The. The 

global slavery index. Disponível em: <http://www.globalslaveryindex.org/country/china/>. Acesso em: 18 

set. 2016. 
411 Tradução livre do autor: “O governo demonstrou o seu empenho em abordar a questão do tráfico de seres 

humanos e emitiu o Plano de Ação Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos (plano de ação) para 

2013-2020. Na sequência de um aumento da sensibilização do público, o Congresso Nacional Popular alterou 

a Lei do Trabalho para tornar as sanções mais duras para as empresas que não pagam aos seus empregados o 

salário contratado. [38] Assim, o trabalho forçado é ilegal segundo a lei chinesa e as empresas não registadas, 

bem como as registadas, podem agora ser punidas. [39] Além disso, o plano de ação do governo atribui papéis 

a vários ramos do governo e identifica áreas particulares de necessidade, como jovens sem teto, pessoas com 

deficiência e mulheres. [40] Embora a divisão de papéis possa ser necessária, ela mina a capacidade do governo 

para cooperar e unir seus esforços. [41]. Original The government has demonstrated its commitment to tackling 

the issue of human trafficking and has issued the National Action Plan to Combat Human Trafficking (action 

plan) for 2013-2020. Following an increase in public awareness, the National People’s Congress amended the 

Labour Law to make the penalties tougher for firms who fail to pay their employees the contracted wage.[38] 

Thus, forced labour is illegal under Chinese law and unregistered businesses, as well as registered ones, can 

now be punished.[39] Additionally, the government’s action plan assigns roles to various government branches 

and identifies particular areas of need, such as homeless youth, disabled people and women.[40] While the 

division of roles may be necessary, it undermines the government’s ability to cooperate and unite their efforts 

[41]. MINDEROO FOUNDATION, The. Globalslavery. Disponível em: 

<http://www.globalslaveryindex.org/country/china/>. Acesso em: 18 set. 2016. 
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tentar restabelecer um critério em que o indivíduo, como detentor de todo direito, possa se 

desvencilhar dessas situações. É ele que no final das contas sofre com essa situação, é ele 

quem deve evoluir.  

Ao lado disso deve-se ter em mente que, sempre que um indivíduo perde, todos 

perdem, porque não é possível, em um planeta limitado, explorar alguns em detrimento de 

outros e achar que todos saem ganhando. Não, isso não pode acontecer. Espera-se que um 

dia todas essas atitudes sejam modificadas para que o homem possa realmente usufruir o 

bem-estar de vida dentro da civilização. 

Nos momentos de crise todos se obrigam a rever completamente a realidade. Os 

gastos devem ser repensados, com as reservas que se tem, para saber como e onde gastar os 

recursos com mais inteligência, com mais eficiência. Agora, portanto, é o momento de rever 

os recursos legais e as possibilidades futuras. Pode-se abrir espaço para novas formas de 

contratação, que não sejam tão amarradas ao modelo antigo e ultrapassado pelas novas 

realidades ou se pode ir além, muito além.  

Por que não dar os mesmos direitos a patrões e empregados? Por que não os 

colocar em pé de igualdade, para que se possa construir uma realidade futura maior que a 

atual, em que atualmente alguns ganham e outros tantos perdem. Sentimento igual não 

aconteceu quando se propôs o fim da escravidão? Não se pode pensar que a humanidade seja 

estática e continue a mesma por longos milênios. Tudo evolui e a única constante real é a 

mudança. Deve-se pensar se não é o caso de agora em diante abrir-se o espaço para novas 

formas de contratação, que permitam a participação do indivíduo na empresa, em pé de 

igualdade com o empregador. 

Tudo, absolutamente tudo que já foi criado até hoje no Direito do Trabalho, todas 

as teses, as que venceram ou acabaram perdendo, tiveram uma função. 

É a humanidade construindo um caminho para que se possa alcançar um 

horizonte mais largo, mais à frente, com mais liberdade.  

Não se pode avançar aos saltos. É impossível, por exemplo, tomar um 

empregado de 1940 e querer transformar em um empregado dos dias atuais. Assim, seguindo 

esse exemplo, seria impossível tomar um escravo de 1888 e no dia seguinte à libertação dos 

escravos no Brasil marcar uma reunião para discutir o assédio organizacional da empresa, 

feito pelo senhor de engenho e o capitão do mato. Isso seria um absurdo.  

Não é possível dar esse salto, porque, para construir isso, são necessárias grandes 

mudanças na sociedade. É preciso uma nova cultura, leis novas e uma nova Justiça. 



146 

 

O que se pode fazer, sabendo que esse salto inevitavelmente vai acontecer de 

uma maneira ou outra, é colocar todo o foco no ser humano, para que ele possa desenvolver-

se e a partir dele mesmo tudo se modifique. 

Não é necessário criar estruturas alternativas falsas e depois tentar colocar o ser 

humano dentro delas. Seria a mesma coisa que querer construir uma nova realidade, 

querendo mudar tudo, sem colocar o ser humano no foco principal. 

Para que se possa envolver verdadeiramente a sociedade, deve-se focar mais no 

ser humano. É ele que deve ser desenvolvido em todos os seus planos, para que a partir daí 

se possa encontrar realmente aquilo que precisa mudar. Não adianta criar leis novas, 

estruturas novas, fontes alternativas de solução dos conflitos quando a estrutura não passa 

pelo ser humano. 

As tentativas, no entanto, são sempre válidas, a partir delas se consegue um 

futuro novo, mas, pode-se ir mais rápido, é possível ir em frente sem despencar, pode-se 

crescer sem causar tanto impacto naqueles menos favorecidos. É possível ir direto ao ponto. 

Foram os seres humanos que causaram os problemas, são eles que irão resolvê-

los. Não foi ninguém que impôs essas condições.  

A partir daí o ser humano poderá crescer infinitamente em todas as direções, 

como é do seu feitio fazer.  

Não pode o ser humano ficar embotado em conceitos e opiniões que já não fazem 

parte da realidade. Reitera-se que todo caminho percorrido foi importante. Tudo aquilo que 

foi vivido pelo Direito do Trabalho até hoje, desde a escravidão, tem o seu significado, tem 

o seu motivo. Foi a partir desses tristes eventos que se pode mudar a realidade. 

Então, não se pode descartar nenhuma mudança, seja ela boa ou não, segundo os 

olhos de alguns. Nem o capitalismo, nem o socialismo realmente deram errado. Na realidade 

o grande trabalho que eles fizeram foi mostrar esses dois caminhos. Pode ser que, no futuro, 

não se escolha nem um, nem outro. Pode ser que se decida por um terceiro, ainda, pior que 

o primeiro e muito pior que o segundo, mas mesmo assim é essa a noção que se deve ter, o 

ser humano está sempre tentando melhorar, sempre tentando encontrar um caminho, 

devendo refletir sobre isso, com consciência ética.  

O ser humano nunca desiste, nem vai parar de tentar. O ser humano cresce se 

desenvolve e encontra na realidade a sua grande felicidade. Ele tenta a transformação em 

algo que lhe parece sempre melhor, experimenta para ser mais feliz na sociedade, para 

construção de um mundo melhor. Não se sabe quando isso vai terminar, não se tem ideia do 

futuro, mas com certeza o ser humano não será mais o mesmo.  
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Deve-se sempre lembrar que mesmo a mais alta montanha tem o infinito acima 

dela. Somos uma partícula, mas de infinito potencial de crescimento, dentro de um Universo 

que nem se pode medir, no entanto, a valorização que se deve dar à vida é imensa, porque 

ela só acontece aqui, até onde se sabe, não se pode desperdiçar nenhuma vida, sob nenhum 

aspecto e tudo que se constrói deve ser voltado para dignificar o ser humano ainda mais. 

Talvez a humanidade ainda não esteja preparada para dar esse salto, para colocar 

as pessoas em pé de igualdade, sejam elas patrões e empregados. Talvez isso seja demais 

pedir agora, não porque seja impossível tecnicamente, filosoficamente, materialmente, 

espiritualmente e emocionalmente. É porque é difícil ao ser humano largar suas tradições, 

ainda que as tradições, às vezes, não sejam tão boas. Tudo isso que se disse pode ser apenas 

um insight, apenas uma tese a respeito de um mundo novo. Pode ser que isso represente 

apenas uma tentativa, ainda que utópica, de mostrar um novo céu, para que a humanidade 

possa se beneficiar de novas estrelas. Está longe o dia em que isso aconteça; isso, opina-se, 

ainda é realmente muito distante, mas fica a ideia de que é possível mudar toda a realidade. 

Não é necessário que o indivíduo sofra, sem que possa fazer alguma coisa para mudar. Todos 

são agentes da mudança e todos podem juntos fazer o melhor. 

Para dar esse salto, é preciso um pé de apoio. Entende-se que esse salto seria 

possível se fossem centrados todos os esforços para fortalecer o ser humano. É a partir dele 

que tudo se torna possível. Ter-se-ia que avançar em várias áreas do conhecimento e seriam 

necessárias novas instituições que tratassem as questões de forma conjunta, seriam 

necessários novos pontos de apoio na sociedade mundial.  Seria necessária uma consciência 

ética individual e uma nova egrégora.                    

Não se deve acreditar na impossibilidade, não se deve acreditar que seja 

impossível. Deve-se acreditar que o indivíduo é detentor de todas as potencialidades e ele 

pode fazer a diferença e pode modificar a realidade. 

Nesse sentido a lição de Amauri Mascaro Nascimento: “A manifestação da 

consciência individual como modo de afirmação do homem é indispensável para a 

manutenção do equilíbrio entre o homem e o poder, entre autoridade e liberdade”.412              

Poucos são os exploradores do trabalho humano no mundo, muitos são os 

explorados, em comparação. Se o ser humano unir suas forças para melhorar as condições 

de trabalho, ter-se-á, certamente, apoio dessa maioria. Não é porque alguns decidiram 

                                                           
412 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. A objeção de consciência a luz da política, do direito e da 

moral. 1970. 93 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Direito do Trabalho, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 1970, p. 93. 
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explorar o indivíduo que se deve seguir fazendo isso. Não se pode caminhar ao lado da 

ignorância e do que não é bom, sob o argumento de que isso irá beneficiar. Ninguém se 

beneficia quando se age assim. Talvez seja necessário mudar algumas coisas no mundo, mas 

a maioria será beneficiada. Não se trata de tirar a propriedade privada e nem de implantar 

um comunismo. Não é nada disso. É antes implementar a dignidade do ser humano em todos 

os planos, e permitir que a consciência ética se desenvolva. 

É certo que alguns vão se levantar reclamando porque, de uma maneira de outra, 

acabam perdendo alguma coisa. A maioria, contudo, será beneficiada, ainda que o conceito 

de maioria não seja um conceito, por si só suficiente, há uma melhoria nas condições de vida 

da população.  

Isso pode ser visto de diversas formas. Pode ser visto a partir de uma ótica 

comunista ou uma ótica apenas da igualdade e da Justiça. Prefere-se ver essa situação sob a 

ótica da igualdade e da justiça. Não que o comunismo e o capitalismo não tenham em algum 

ponto de contato com a realidade, algo que possa, de alguma maneira, ser útil, mas é que, ao 

se estabelecer critérios mais profundos, beneficiando o ser humano, muita coisa terá que 

mudar. Não seria uma mudança tão grande como ocorreu da escravidão para o trabalho 

assalariado, mas seria uma mudança importante, talvez com maior impacto. 

Deve nascer uma nova visão de mundo, que não coloque o ser humano no centro 

do mundo, nem o coloque como superior ao próprio Universo; ele é parte do Todo. Ele 

compõe o Todo e vive em harmonia com ele. Ele não está separado do mundo.413 

Será que o desenvolvimento da consciência ética que se propõe, de uma visão 

não fragmentada e de maior integralidade, de se poder usar o trabalho tão somente para 

aspectos positivos, desenvolvendo o indivíduo, desenvolvendo a própria humanidade, será 

que isso é uma tarefa tão difícil, e por causa disso até hoje não se conseguiu implementá-la? 

Crê-se que não. Todos os problemas que o homem causou podem ser por eles resolvidos, 

assim, se o ser humano tiver consciência ética, ele poderá encontrar uma saída.    

Será que realmente deve haver diferença entre as pessoas em seus direitos?  

Entende-se que não deve haver, para que a humanidade avance em conjunto e não deixe 

ninguém para trás jamais, porque não é preciso e sequer é necessário. 

                                                           
413 Nesse sentido interessante notar que o Papa Francisco criou em 31 de agosto de 2016 o novo organismo 

para o “Serviço do Desenvolvimento Humano Integral”, “Humanam progressionem su istituzione”. 

REUTERS. Papa cria novo Organismo para o Desenvolvimento Humano Integral. Disponível em: 

<http://br.radiovaticana.va/news/2016/08/31/papa_cria_novo_organismo_para_o_desenvolvimento_humano

_integ/1254718 >. Acesso em: 12 out. 2016. 
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Será que existe a necessidade de que empregadores e empregados permaneçam 

em lados opostos, lutando por uma causa que não tem fim? Para responder a isso, é 

necessário olhar a evolução da sociedade. Com o passar dos anos, durante toda a História da 

humanidade, mais especificamente do trabalho humano, verifica-se que aos poucos ele 

evolui da escravidão, passando pelo trabalho do servo da gleba, das corporações de ofício 

até o trabalha assalariado, em uma crescente e tênue valorização do trabalhador. Assim, 

seguindo essa evolução pode-se vislumbrar um futuro em que se valorize ainda mais o ser 

humano que trabalha. Com a consciência ética certamente essa evolução se aceleraria, 

porque o ser humano poderia entender a solidariedade, a cooperação, a fraternidade como 

valores mais importantes.    

Será mesmo que a sociedade tem que evoluir assim, a passos lentos, olhando 

sempre para o poder e para o trabalho, como um problema a ser resolvido posteriormente? 

Acredita-se que não. As mudanças já estão na posse dos indivíduos e que todos aqueles que 

desejarem poderiam implantar um novo conceito e uma nova realidade. Isso, contudo, parece 

tão distante em relação à vida atual, que se tem a impressão de que é uma Utopia, quando na 

realidade não é. Na realidade é apenas o começo de uma nova realidade, em que a 

consciência ética possa se desenvolver plenamente.             
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