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RESUMO 

 

A disciplina do trabalho humano na baixa Idade Média reúne regras naturais, 
costumeiras e eventualmente positivas com potencial para anunciar a formação, 
ainda que propedêutica, de uma teoria histórico-jurídica das relações de trabalho 
inspirada e fomentada pela doutrina escolástica de Tomás de Aquino. Observa-se 
uma sucessão de eventos, condições, razões e percepções históricas e 
historiográficas que revelam projeções de múltiplos conceitos, institutos e 
instituições das relações de trabalho daquela temporalidade medieval, 
designadamente no século XIII, capazes de conceber a formação de um autêntico 
direito do trabalho medieval-tomista, cuja autoridade dogmática espraia refrações 
alvissareiras na contemporaneidade. Sob a cátedra fundamental de Tomás de 
Aquino, consubstanciada sobretudo em sua obra-prima, a Suma Teológica, ergue-se 
uma teoria do trabalho como disciplina jurídica formal e didática, desafiadora da 
proclamação positivista arraigada à concepção de surgimento do direito do trabalho 
unicamente por ocasião do advento de Revolução Industrial, a partir do século XVIII. 
Por conduto do método dedutivo de investigação e pesquisa qualitativa, de caráter 
exploratório e com orientação analítico-descritiva, procurou-se demonstrar que o 
trabalhismo do baixo medievo era realidade pulsante especialmente na atmosfera 
efervescente da escolástica tomista. Movido pela constante tensão entre o trabalho 
manual e o trabalho intelectual, pauta dominante entre eclesiásticos e seculares, 
Tomás de Aquino concebeu uma doutrina de oportuna conciliação entre tais labores 
a partir da premissa substancial de que ambos perfazem categorias 
interdependentes e congregam, em justa medida, religiosos e leigos para um mundo 
laboral em ebulição e formação dogmática. O direito do trabalho contemporâneo, 
assim, concentra premissas, princípios e normas que foram idealizados, construídos 
e desenvolvidos pelo saber erudito dos estudiosos medievais das relações de 
trabalho, cuja historiografia contempla refrações e correspectividades. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 1. Relações. 2. Trabalho. 3. Revolução Industrial. 4. Doutrina. 
5. Tomás de Aquino. 
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ABSTRACT 

 

The subject of human labor in the late Middle Ages brings together natural, 
customary, and eventually positive rules with the potential to announce the formation, 
albeit propaedeutic, of a historical-legal theory of labor relations, inspired and 
fostered by the scholastic doctrine of Thomas Aquinas. There is a succession of 
historical and historiographic events, conditions, reasons, and perceptions that reveal 
projections of multiple concepts, institutes, and institutions of labor relations from that 
medieval temporality, namely in the 13th century, capable of conceiving the formation 
of an authentic medieval-Thomist labor law whose dogmatic authority spreads 
positive refractions in contemporaneity. Under the fundamental chair of Thomas 
Aquinas, embodied above all in his masterpiece, the Summa Theologiae, a theory of 
labor as a formal and didactic legal discipline emerges, challenging the positivist 
proclamation rooted in the conception of the emergence of labor law solely by 
occasion of the advent of the Industrial Revolution, from the 18th century. Through 
the deductive method of investigation and qualitative research, exploratory in 
character and with an analytical-descriptive orientation, it was aimed to demonstrate 
that the low medieval labor was a pulsating reality, especially in the effervescent 
atmosphere of Thomist scholasticism. Moved by the constant tension between 
manual work and intellectual work, the dominant theme between ecclesiastics and 
seculars, Thomas Aquinas conceived a doctrine of conciliation between such labors 
based on the substantial premise that both constitute interdependent categories and 
bring together, in fair measure, religious and laypeople for a labor world in turmoil 
and dogmatic formation. Thus, contemporary labor law concentrates premises, 
principles, and norms that were idealized, constructed, and developed by the erudite 
knowledge of medieval scholars of labor relations, whose historiography includes 
refractions and correspectivities. 
 
KEYWORDS: 1. Labor. 2. Relations. 3. Industrial Revolution. 4. Doctrine. 5. Thomas 
Aquinas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na Idade Média tomista o trabalho apresentava-se como uma atividade 

merecedora de adequada atenção e regulação. A organização do trabalho era 

apanágio sobretudo da nobreza ou daqueles poucos profissionais afortunados 

pelo saber de uma arte ou ofício. O reconhecimento do valor do trabalho 

campesino ocorreu no curso de um processo de depuração de conflitos sociais 

que se iniciaram no ambiente de ebulição envolvendo o alvorecer das cidades e o 

desenvolvimento do comércio e das finanças. 

 

Não obstante, não se pode afirmar peremptoriamente que tal estágio 

histórico do trabalho estivesse integralmente divorciado de um mínimo de 

regramento ou de organização que lhe destinasse uma disciplina formal. As 

corporações de ofício, por exemplo, constituíram um marco medieval notável de 

constituição da ordem reguladora do trabalho, com inegável apelo em termos de 

produção de uma embrionária disciplina do trabalho. 

 

O regime feudal tardio, por sua vez, pode ser citado como outro modelo 

histórico-medieval de disciplinamento do trabalho, estabelecendo as primeiras 

diretrizes da relação jurídico-social envolvendo trabalhador e tomador de serviços, 

inclusive sob vínculo de subordinação e não escravidão. Mesmo sendo possível 

vislumbrar resquícios do regime escravista, é induvidoso que a servidão 

representou o anúncio regulatório do trabalho livre em relação à escravidão. O 

regime do colonato também constituiu referencial importante que informa a 

migração entre o trabalho escravo e o trabalho livre. 

 

A disciplina do trabalho nesse contexto não pode ser confundida com a 

necessidade de edição de leis positivas ou outras normas escritas de regulação 

ostensiva do trabalho, à semelhança do que sucedeu na modernidade e sucede 

na contemporaneidade. É que, na Idade Média, o direito natural e o direito 

costumeiro alcançaram autoridade jurídica de elevado cabedal, da mesma forma 

que as normas cogentes escritas, designadamente as leis em sentido formal, 

alcançaram prestígio na atualidade. 
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Não é induvidoso afirmar-se, portanto, que somente a regulação legal-

normativa subjacente ao positivismo ombreado à Revolução Industrial consignou 

as bases edificantes da organização jurídica do trabalho e do trabalhador. 

Historiograficamente, já na Idade Média tomista se vislumbram eventos e 

acontecimentos que revelam uma formal e alvissareira disciplina do trabalho, 

inclusive do trabalho livre. 

 

O direito do trabalho, portanto, na denominação contemporânea que se 

firmou, já era realidade pulsante no curso do medievo escolástico, embora diante 

de cultura singular e metodológica própria à época. Era direito sim. E tanto era 

que boa parte de sua dogmática se projetou até os dias de hoje, como veremos 

ao longo da pesquisa que ora se empreende. 

 

A presente pesquisa objetiva, dessarte, oferecer um estudo sistemático das 

relações de trabalho na Idade Média tardia, designadamente na atmosfera da 

escolástica conduzida sob a autoridade dogmática e axiológica de Tomás de 

Aquino. Realça-se um conjunto de regras naturais, costumeiras e eventualmente 

positivas capazes de anunciar a formação, ainda que embrionária, de uma teoria 

e disciplina formais das relações de trabalho medieval-tomista. 

 

Junto a isso, evoca-se, em epílogo, uma sucessão de eventos, condições, 

razões e percepções crítico-teóricas que revelam projeções de múltiplos dogmas 

e diretrizes das relações laborais daquele segmento temporal medieval para o 

ambiente regulatório do trabalho contemporâneo, cuja historiografia contempla 

conexões e correspectividades, constituindo o que se podem vislumbrar como 

refrações contemporâneas das relações de trabalho emergentes do medievo 

tomista. 
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CAPÍTULO 1 

 

PODER, VERDADES E HISTÓRIA DO TRABALHO 

 

1.1. Verdade histórica e poder 

 

Ao longo da história da civilização, os acontecimentos, a verdade e o poder 

constituído estiveram em constante confronto. Nem sempre o poder do Estado 

mostrou-se disposto a revelar com precisão e honestidade eventos históricos que 

lhe eram ou são inconvenientes. Afinal, o poder possui uma eficácia produtiva 

própria, alinhamentos estratégicos e positividade específica (FOUCAULT, 2017, p. 

20). 

 

As “verdades” construídas pelo poder (Estado e Direito) demandam análise 

sob a orbe da ciência em si para verificação de sua efetiva gênese e assimilação 

da relação de correspondência entre o que é oficializado e aquilo que realmente, 

no plano empírico, concreto e real, constitui ou constituiu o evento histórico. Com 

efeito, realça Foucault (2017, p. 279) que a submissão à verdade do Estado não é 

conduta que se considere de todo correta. 

 

Por outro lado, estamos submetidos à verdade também no sentido em que 
ela é lei e produz o discurso verdadeiro que decide, transmite e reproduz, 
ao menos em parte, efeitos de poder. Afinal, somos julgados, condenados, 
classificados, obrigados a desempenhar tarefas e destinados a um certo 
modo de viver ou morrer em função dos discursos verdadeiros que trazem 
consigo efeitos específicos de poder. (FOLCAULT, 2017, p. 279).     

 

Considerações sobre o poder como ação e exercício demonstram-nos que 

ele encerra ora repressão, ora dominação. Trata-se de verificar que o poder 

assume relação de força em perspectiva jurídica, ou seja, no âmbito da 

legitimação dessa ação ou exercício. O poder em ação e/ou exercício deriva, 

assim e também, da legitimação por aceitação ou mesmo tolerância do povo, 

numa visível relação pactual. 

 

No caso da teoria jurídica clássica, o poder é considerado como um direito 
de que se seria possuidor como de um bem e que se poderia, por 
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conseguinte, transferir ou alienar, total ou parcialmente, por um ato jurídico 
ou um ato fundador de direito, que seria da ordem da cessão ou do 
contrato. O poder é o poder concreto que cada indivíduo detém e que 
cederia, total ou parcialmente, para constituir um poder político, uma 
soberania política. Nesse conjunto teórico a que me refiro, a constituição do 
poder político se faz segundo o modelo de uma operação jurídica que seria 
da ordem de troca contratual. (FOUCAULT, 2017, p. 272-273). 

 

Diante disso, não se afasta a possibilidade de construção de “verdades” 

sobre a organização formal das relações de trabalho sem considerar a evolução 

histórica e historiográfica dessa relação. Como bem vaticina Foucault (2017, p. 

282), há múltiplas formas de dominação em face das quais o poder pode ser 

exercido na sociedade. Realça o autor que “O sistema do direito e o campo 

judiciário são canais permanentes de relações de dominação e técnicas de 

sujeição polimorfas”. 

 

O poder em circulação produz saberes quando faz rejeição ou negação de 

determinados segmentos do povo ou de seus comportamentos. A 

despreocupação sobre os loucos, por exemplo, em trocadilho exposto por 

Foucault (2017, p. 284), produz, inadvertida ou intencionalmente, um saber que 

cuida da loucura. O que importa aqui é a loucura e não o louco. Isso obviamente 

gera distorções entre o antecedente e o consequente, formando-se saberes sem 

base concreta de verdade do que sucede no plano real, empírico. (FOUCAULT, 

2017, p. 282-283). 

 

Nessa alegoria, ignorar a organização do trabalho na Idade Média é, talvez, 

a razão ou causa de um saber justrabalhista irreal que se projeta na Idade 

Contemporânea sem a devida precisão ou mesmo veracidade. Para Foucault 

(2017, p. 335), entretanto, os saberes – e com eles a história das instituições – 

formam-se independentemente do exercício de um poder estatal que os crie, 

embora possa comprometer em definitivo a dinâmica própria desses saberes. 

Nisso, o estudioso franco-belga indaga: “No caso, por exemplo, da divisão do 

trabalho nas grandes oficinas do século XVIII, como se teria chegado a essa 

repartição de tarefas se não tivesse ocorrido uma nova distribuição de poder no 

próprio nível da organização das forças produtivas?” 
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Max Weber (2013, p. 60), por sua vez, expõe que as ações do Estado se 

legitimam pelo uso da força, designadamente a força física. A coação é, pois, 

segundo o estudioso germânico, o instrumento central de que se utiliza o Estado 

e, por conseguinte, o poder, para impor sua vontade sociológica e, por derivação, 

jurídica. 

 

O Estado não se deixa definir, sociologicamente, a não ser pelo especifico 
meio que lhe é peculiar, da forma como é, peculiar a todo outro 
agrupamento político, a saber, o uso da coação física. 'Todo Estado se 
fundamenta na força', disse um dia Trotsky a Brest-Litovsk. Grande 
verdade! Se existissem apenas estruturas sociais das quais a violência 
estivesse ausente, o conceito de Estado teria também desaparecido e 
apenas subsistiria o que, no sentido próprio da palavra, se denomina 
'anarquia'. Por evidência, a violência não é o único instrumento de que se 
vale o Estado – não se tenha a respeito qualquer dúvida -, mas é seu 
instrumento específico. (WEBER, 2013, p. 60). 

  

Em que pese Weber conceber a legitimidade do Estado contemporâneo a 

partir do monopólio e do uso da força precipuamente física, sua observação se 

irradia sobre vários outros aspectos de dominação, seja de natureza sociológica, 

jurídica e, certamente, histórica. O recurso à força instrumental é a base essencial 

sobre a qual se constróem e se desenvolvem as outras formas de dominação e 

manipulação da comunidade administrada. A administração do ensino e da 

informação é “naturalmente” emergente desse poder de monopólio oficial da força 

física pelo Estado e seus titulares. 

 

Assim como todos os agrupamentos políticos que o precederam no tempo, 
o Estado consiste em uma relação de dominação do homem pelo homem, 
com base no instrumento de violência legítima – ou seja, da violência 
considerada como legítima. Por conseguinte, o Estado pode existir somente 
sob condição de que os homens dominados se submetem à autoridade 
continuamente reivindicada pelos dominadores. (WEBER, 2013, p. 61). 

 

Não se discute a necessidade de uso da força e até da dominação como 

elementos de existência e atuação do Estado e do poder. A própria comunidade 

administrada (ou “dominada”, como realça Weber) percebe que a liderança do 

governo é essencial à organização e pacificação social. O costume sedimentado 

na validez imemorial dos acontecimentos e pela utilidade dos hábitos perfaz um 

valor histórico que acomoda as forças sociais. Nesse aspecto, o reconhecimento 

do poder é quase uma tradição que deve ser preservada, com os ajustes e os 

freios que o passar do tempo impõe. 
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Contudo, como se salientou alhures, os eventos históricos cruamente 

considerados se descortinam por si mesmos. Desse modo, mesmo a força física e 

a dominação do Estado e do poder, designadamente na contemporaneidade, não 

se sustentam quando buscam perverter comportamentos, costumes e ações que 

se legitimam pela verdade e autoridade concreta que encerram e que, não raro, 

integram toda uma documentação historiográfica impossível de ser ignorada. 

 

Antes do poder do Estado e de suas ações, é o povo em si, por suas 

gerações, que confirma e documenta o efetivo evento historiográfico. Assim, 

mesmo em momentos de “revolução”, certos costumes e certas tradições são 

preservados, ainda que, nos momentos de euforia ou violência revolucionária, 

transpareçam ofuscados. É o que ocorre sobretudo com as tradições religiosas. 

Os exemplos da Revolução Francesa (1789) e da Revolução Russa (1917), de 

raiz predominantemente política, o confirmam, pois, mesmo nesses períodos de 

ebulição histórica, a tradição cristã católica não deixou de merecer confiança e 

prestígio entre o povo, ainda que segmentada. 

 

Pugnar pela dignidade cristã do trabalho e do trabalhador, seja rural, seja 

letrado, é uma tradição que se sucede na história da civilização ocidental. A 

doutrina social de Tomás de Aquino tem especial lugar nessa percepção histórica 

e representa mesmo um diferencial importante para construção das bases do 

direito do trabalho concomitante à Revolução Industrial. 

 

Censurada num primeiro momento em razão de sua origem teológico-

filosófica, a doutrina juslaboral do Doutor de Aquino tornou-se uma realidade que 

só a verdade histórica foi e é capaz de revelar. Conhecer a doutrina do trabalho 

do preclaro medieval é descobrir que a atividade humana é dotada de nobreza 

não só criativa, mas essencialmente baseada na luz que o Criador, Deus, dirigiu 

ao principal destinatário da criação, isto é, o homem. 

 

Como diria Weber (2013, p. 124), “é perfeitamente exato dizer – e toda a 

experiência histórica o confirma – que não se teria jamais atingido o possível, se 

não se houvesse tentado o impossível”. Ao conceber uma disciplina jurídico-
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histórica do trabalho por conduto de uma divindade (Deus-Criador), Tomás 

certamente ratifica o conceito em foco. 

 

Em verdade, o poder de que emanam as leis e os institutos jurídicos 

correlatos não cria em essência (embora os possa consolidar formalmente) as 

ciências, mas sobre elas exerce uma interferência que lhes pode comprometer a 

eficácia e mesmo a existência, ainda que no plano essencialmente axiológico ou 

deontológico. 

 

Por isso é que a história do trabalhismo na Idade Média tardia (e com ela os 

contratos laborais e fontes correlatas) é ofuscada por uma pretensa hipertrofia da 

dogmática positivista ocidental oitocentista concentrada no que se denominou 

Revolução Industrial. A lei passa a ser, no oitocentos, a fórmula que inaugura um 

novo sistema regulatório do trabalho em nível de produção em grande escala.   

 

Não se trata de desmerecer a eficácia da regulação do trabalho subordinado 

nas orbes revolucionárias da incipiente industrialização reinante naquele 

quadrante temporal. Trata-se, isto sim, de questionar sua investida de refutar, 

como inexistente, tudo o que historicamente e cientificamente se consolidou no 

tocante às relações de trabalho no medievo sapiencial1. Disso deflui que a 

Revolução Industrial constituiu (e certamente ainda constitui) um mero continuum 

da organização das relações de trabalho na Idade Média, inclusive sob cátedra 

tomista2, embora sob nova metodologia e nova inspiração dogmática. 

 

Todo esse processo de consolidação histórica dos eventos, inclusive no 

tocante ao trabalhismo medieval, não pode passar ao largo do trabalho 

investigativo e científico dos historiadores. Ainda que movidos por convicções 

historiográficas resultantes de sua compreensão particular, de suas 

sensibilidades, não podem ofuscar o dado científico que se revela palpitante. 

 

                                                 
1
  A expressão “medievo sapiencial” é empregada para designar as ações, estudos e 

experimentos ocorridos na escolástica da baixa Idade Média, período em que o saber erudito se 
intensificou e produziu ciência. 
2
  O qualificativo “tomista” refere-se à doutrina culta de Tomás de Aquino. 
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É certo que a história é descrita, não raro, segundo as diferentes correntes 

ideológicas, políticas e sociológicas dos historiadores no momento da 

investigação ou por suposições decorrentes de projeções ou extensões do que 

efetivamente sucedeu nos eventos e acontecimentos. Mesmo quando os 

historiadores se distanciam ou tentam se distanciar de tendências ideológicas, 

não estão integralmente isentos de percepções e assimilações enganosas.   

 

A ausência de contemporaneidade com os eventos históricos certamente é 

fator intrigante em tema de relato historiográfico fiel e, sobretudo, verídico. Daí 

porque a presunção do episódio que porventura acontecera por lógica 

consequente a eventos pretéritos considerados legítimos é sempre um desafio, 

uma preocupação. 

 

No tocante à ciência jurídica tal preocupação se mostra redobrada, na 

medida em que a construção do direito – especialmente do direito positivo3 – é no 

mais das vezes protagonizada por parlamentos compostos por grupos de 

interesse e dominação, não raro resumidos a programas de alcance e 

manutenção do poder. Adam Schaff (1976, p. 10) bem discorre sobre tais 

percepções, tomando como ícone os eventos e acontecimentos imanentes à 

Revolução Francesa de 1789. Assim se pronuncia: 

 

Ningún historiador discute que la Revolución Francesa de 1789 fue un gran 
acontecimiento histórico, y nadie omite este hecho ni sus repercusiones en 
el mundo al presentar el proceso histórico de la época. Sin embargo, al 
plantear los problemas más fundamentales, incluso cuando éstos se refieren 
sólo a la presentación del hecho histórico, surgen las primeras dificultades y 
diferencias de opinión: así ocurre com el acontecimiento que marca el inicio 
de la Revolución Francesa, o al querer determinar si fue una sola o fueron 
varias las revoluciones, y cual era el caracter de esta o de estas 
revoluciones, o cómo situarla o situarlas em el tiempo etc. En efecto, aun 
cuando todos los historiadores reconocen unánimemente el hecho mismo y 
su importância, cada uno de ellos lo presenta y lo explica a su manera. Se 
discubren divergencias esenciales entre los diferentes historiadores, no sólo 
en la explicación y la interpretación del hecho histórico, sino también en la 
descripción y selección de los elementos que lo constituyen, es decir en la 
articulación del proceso histórico, en la diferenciación de los hechos 
particulares que componen la totalidad de la imagen histórica del gran 
acontecimiento que fue la Revolución Francesa de 1789”. (SCHAFF, 1976, 
p. 10). 

                                                 
3
  Entende-se por direito positivo o conjunto de normas legais ou a elas equiparadas em ordem 

hierárquica que integram o ordenamento jurídico de determinado Estado, ou seja, o sistema 
jurídico estatal pautado nas leis. 
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Não é difícil entender que tais conjunturas podem ter-se dado também em 

relação à Revolução Industrial (ou Revoluções Industriais), especialmente quando 

se pretende construir um segmento jurídico das relações de trabalho, qual seja, o 

direito do trabalho. Ciência humana que é, o direito é também consignatário de 

descrições, explicações e interpretações subjacentes ao momento em que é 

editado, pressupondo as concepções de pensamento que inspiraram o trabalho, 

ou seja, a atividade intelectual de seus construtores. 

 

No âmbito do direito laboral, a constante conflagração das relações entre 

capital e trabalho, numa época em que o futuro revolucionário se anunciava, 

certamente impõe ao editor da norma a ideia de superação, senão eliminação, 

das relações pretéritas que uniam trabalhador e empregador. Esquecer o passado 

para justificar o presente e o futuro do novo parece ser elemento de grande 

estímulo para desmerecer as relações sociais pretéritas ou classificá-las não 

exatamente segundo o que a realidade historiográfica demonstrou. Afinal, como 

bem assevera Schaff (1976, p. 10), “Los historiadores ‘en la medida en que 

diferen’ no tienen la misma visión del proceso histórico; dan imágenes distintas, y 

a veces contradictorias, del mismo y único hecho”. A Idade Média e suas 

instituições talvez sejam exemplo singular nessa perspectiva. 

 

Por outro lado, a efervescência dos movimentos revolucionários não raro 

concentra preferências e paixões de grupos e subgrupos de pessoas. Por isso, os 

acontecimentos são registrados e reproduzidos pela perspectiva ideológica 

consequente a tais preferências e paixões. Talvez também a história, em certos 

segmentos, se revele comprometida mais em razão das inclinações ideológicas 

do momento dos eventos que propriamente no porvir, superadas as inquietudes e 

frenesis. Schaff (1976, p. 12) escreve: 

 

...la historia más dificil de escribir es la historia inmediata,contemporanea. 
No solo porque es inevitable una implicación directa en los hechos, sino 
también porque, por paradójico que pueda parecer, es más dificil disponer 
de fuentes más o menos elaboradas, en el mismo momento de producirse 
los acontecimientos que después. (SCHAFF, 1976, p. 12).    

 

A verdade histórica objetiva, entretanto, não é inalcançável ao historiador, 

desde que comprometido em fazer ciência, o que pressupõe neutralidade e 
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experimento. Evidente que a ciência histórica desafia a evolução de estudos e 

fontes que se podem suceder no tempo e indicar novos rumos aos eventos até 

então considerados induvidosos. Tal é, porém, elemento ou condição que se 

insere na própria razão de ser da história e da historiografia. 

 

Desde el punto de vista del conocimiento y de la metodología, es 
interesante estudiar no una metira deliberada (lo que también es posible, 
aunque carece de verdadero interés para la ciencia), ni una actitud 
deliberadamente tendenciosa, para la cual la descripción de los 
acontecimientos sólo es un medio para alcanzar un objetivo político, sino 
analizar la deformación del conocimiento histórico que se produce más allá 
de la conciencia del historiador, a pesar de sus intenciones y aspiraciones. 
(SCHAFF, 1976, p. 13). 

 

 Assim, podemos observar que os eventos históricos emanam de múltiplas 

causas que se segmentam em fases evolutivas, de modo que os fatos 

antecedentes se transformam ou modificam com o desenrolar das preferências e 

paixões para chegar-se aos consequentes. 

 

Tais fases evolutivas, no contexto do trabalhismo4, obviamente contemplam 

a Idade Média escolástico-tomista, período temporal erudito e palco de estudos os 

mais diversos de inúmeros segmentos do conhecimento, inclusive a nível de 

ciências humanas e sociais. 

 

1.2. Periodização da história 

 

A impropriedade consequente à teórica divisão estanque dos eventos 

históricos não afasta a perspectiva de sua periodização. A periodização da 

história, entretanto, somente pode ser concebida para fazer destacar a 

continuidade de um segmento temporal histórico em relação a outro. Assim, 

periodização, nesse quadro, não se confunde com eventos históricos estanques e 

isolados. Em termos historiográficos, todavia, sequer se pode cogitar 

rigorosamente de periodização. Como bem realça Le Goff (2015, p. 7), 

 

                                                 
4
  Entende-se por “trabalhismo”, em sentido jurídico, as ações e questões emergentes das 

relações de trabalho como relação jurídica. Segundo Helena Diniz, consiste no “complexo de 
teorias socioeconômicas alusivas à vida operária, baseadas na proteção da classe trabalhadora 
pela intervenção do Estado” (Cf. Dicionário Jurídico, 2ª ed., vol. 4, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 
715). 
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A história, como o tempo que é sua matéria, inicialmente parece ser 
contínua, mas ela também é feita de mudanças. Há muito tempo os 
especialistas buscaram localizar e definir essas mudanças, recortando, 
nessa continuidade, as seções que primeiramente chamamos de ‘Idades’, e 
depois de ‘períodos da história’. (LE GOFF, 2015, p. 7).   

 

Desse modo, aquilo que pretensamente se quer considerar como período ou 

épocas estanques da história e da historiografia das civilizações humanas 

corresponde, indubitavelmente, a mudanças de cultura, de costumes, de métodos 

de aplicação dos modos de agir e de pensar. Não há, pois, ruptura historiográfica 

mas evolução dos eventos e reformulações, numa espiral de conjunção dos 

antecedentes em relação aos consequentes. 

 

A periodização da história, em especial animada por “Idades” ou “Séculos”, 

tem seu lugar de importância em termos de ensino da história, compondo uma 

didática que facilita a compreensão das continuidades históricas e 

historiográficas. Afinal, como afirma Le Goff (2015, p. 14), “o ensino constitui a 

pedra fundamental da história como conhecimento”. 

 

Diante disso, a repartição da história e da historiografia não representa 

ruptura de um período ou de uma periodização para outro. É, antes de tudo, uma 

atitude de compreensão dos eventos e dos períodos em continuidade e também a 

valoração de cada período. Há, por assim dizer, uma espécie de avaliação que os 

estudiosos dos períodos em sequência promovem, considerando a cultura e os 

métodos do período em que se encontram. 

 

A periodização da história jamais é um ato neutro ou inocente: a evolução 
da imagem da Idade Média na época moderna e contemporânea comprova 
isso. Por meio da periodização, expressa-se uma apreciação das 
sequências assim definidas, um julgamento de valor, mesmo que seja 
coletivo. Aliás, a imagem de um período histórico pode mudar com o tempo. 
(LE GOFF, 2015, p. 29). 

 

Portanto, a repartição da história em períodos e, principalmente, da 

historiografia, é artificial e precária, tendo utilidade apenas para efeitos didáticos e 

não para identificar uma enganosa ruptura dos tempos e da continuidade dos 

eventos. A isso se soma a precariedade das avaliações de cada segmento 

periodicizado da história, porquanto o avaliador desatento submergirá nos 
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métodos e valores de seu tempo para analisar os seus correspondentes de outros 

períodos históricos e dos eventos historiográficos. 

 

É essa a expressão que boa parte, senão a maioria, dos doutos do 

trabalhismo contemporâneo dedica à Revolução Industrial. Concebendo a 

Revolução Industrial como o evento historiográfico que inaugura o surgimento do 

direito do trabalho, o jurista contemporâneo incorre em dois equívocos centrais 

que ofuscam a história mesma do trabalhismo: a) confunde periodização dos 

eventos históricos com ruptura brusca desses mesmos eventos; b) olvida que, em 

ciência histórica, o continuum é de sua essência, na melhor concepção de 

Georges Duby5, em que pese seja admissível a periodização para efeito de 

instrução, conhecimento sistemático, melhor assimilação dos eventos e das 

culturas como segmentos encadeados no âmbito do todo histórico. Le Goff (2015, 

p. 33), nesse sentido, conclui: “Com a periodização, o historiador formata uma 

concepção do tempo e simultaneamente oferece uma imagem contínua e global 

do passado, que acabamos de chamar ‘história’”. 

 

É cerebrino, por outro lado, que não basta entender os ciclos de 

periodização da história sem adentrar nas suas racionalidades, na sua atmosfera 

política, jurídica, social, econômica e religiosa. Talvez o estudioso dos eventos 

históricos, designadamente o jurista, devesse sempre se colocar na orbe da 

racionalidade das épocas para lograr a realidade que delas se descortina pela sua 

sensibilidade natural. 

 

Em outras palavras, a compreensão efetiva de cada momento historiográfico 

não se completa sem o devido desprendimento dos conceitos (e preconceitos) da 

época em que se vive e dos respectivos métodos científicos em voga. 

Compreender a Idade Média escolástico-tomista em tema de trabalho exige tal 

esforço e honestidade intelectual. 

 

Pense-se que, se o homem medieval vivesse nos dias de hoje, certamente 

refutaria muitas das práticas e significações que agora se entendem como 

                                                 
5
  Cf. Histoire continue, Paris: Odile Jacob, 1991. 
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adequadas e proveitosas. De igual modo, o homem medieval julgaria que 

diversos institutos e categorias do direito laboral contemporâneo já eram uma 

realidade em seu período historiográfico e se desenvolviam com melhor sintonia 

segundo o método de sua atualidade. 

 

Portanto, as relações de trabalho no medievo sapiencial, sobretudo no curso 

do século XIII, não pode ostentar a qualificação de mero gênero literário que 

precede à efetiva constituição do trabalhismo a partir da Revolução Industrial. 

Compreender as relações laborais que se exerciam no feudo, por exemplo, 

considerando os métodos e as sensibilidades de então, confere ao estudioso 

dessas relações a adequada dimensão da história do justrabalhismo6. 

 

A confusão de conexão que se fazem entre as relações de trabalho no 

medievo sapiencial e o propugnado surgimento da regulação jurídica do trabalho 

a partir da Revolução Industrial parece reunir os mesmos equívocos a que se 

refere Le Goff quando questiona o Renascimento como evento histórico próprio 

divorciado da ciência e da tecnologia medievais. 

 

Assim é que o conhecido medievalista francês realça a continuidade natural 

entre os eventos econômicos, políticos, sociais e culturais, passando pela ciência, 

ocorridos na Idade Média sapiencial e no período denominado Renascimento. 

Não há, segundo o autor, qualquer ruptura. 

 

Agora é preciso mostrar que, nos campos econômico, político, social e 
cultural, não há, no século XVI, e de fato até meados do século XVIII, 
mudanças fundamentais que justificassem a separação entre Idade Média e 
um período novo, diferente, que seria o Renascimento. (LE GOFF, 2015, p. 
97) 

 

Nessa moldura, é perfeitamente possível confirmar que, no campo 

estritamente laboral, inexiste diferença, muito menos ruptura, entre as relações de 

trabalho praticadas na baixa Idade Média, inclusive em tema de regulação 

jurídica, e aquelas que se realizaram no período da Revolução Industrial, embora 

                                                 
6
  Compreende-se por “justrabalhismo”, no jargão jurídico, a teoria e/ou prática do trabalhismo 

no âmbito do Direito. 
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com os métodos e sistemas próprios. São períodos e modelos que se seguem e 

não que se excluem. 

 

Assim como, segundo Le Goff (2015, p. 127), “...no decorrer da Idade Média 

houve renascimentos plurais mais ou menos influentes”, as relações de trabalho 

no baixo medievo concentraram movimentos igualmente plurais que revelam 

refrações não só no ensejo da Revolução Industrial, mas também nos dias que 

correm.   

 

A evolução das relações de trabalho nos períodos que conjugam baixa Idade 

Média e Revolução Industrial reforça a doutrina da periodização (e não ruptura) 

dos eventos históricos e confirmam sua continuidade, por vezes sem qualquer 

mudança ou inovação substancial. Mister, pois, que não se incorra no equívoco 

de analisar relações jurídicas no decorrer das épocas sem observar sua dimensão 

histórica e historiográfica com estudo das fontes em concreto. LE GOFF (2015, p. 

129), nesse aspecto, assim se pronuncia: 

 

Talvez ainda seja preciso apontar que um ‘verdadeiro’ período da história é 
habitualmente longo: ele evolui, pois a História jamais é imóvel. No decorrer 
dessa evolução ele é levado a experimentar renascimentos mais ou menos 
brilhantes, que amiúde se baseiam no passado, fruto de um fascínio por 
este último, sentido pela humanidade da época. Mas este período só serve 
como uma herança que permite o salto para um novo período. (LE GOFF, 
2015, p. 129). 

 

A Revolução Industrial, portanto, não se constitui num evento estanque que 

fez brotar o direito do trabalho, mas representou um momento de culminância de 

uma sucessão de modelos e procedimentos que revelaram as diversas 

tendências normativas que, por sua vez, informaram as regras de organização e 

aplicação das relações de trabalho. 

 

Com efeito, as revoluções não raro envolvem movimentos políticos que 

desafiam governos e culturas sociais. Por isso, não podem estar submetidas ou 

ser subentendidas como consequência de leis fixas ou “matemáticas” de 

determinada geração em voga, como a emanar de leis materiais, ou seja, de leis 

físicas. Noutras palavras, os movimentos revolucionários não são senão 

fenômenos sociais decorrentes de paixões e de ações volitivas do homem. E 
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assim aconteceu com a Revolução Industrial em relação aos modelos, inclusive 

normativos, de relações de trabalho vigentes na Idade Média. 

 

Por outro lado, as condições sociais de determinada comunidade 

independem da classificação jurídica formal que se lhes destinam, especialmente 

em termos de relatos historiográficos só editados na posteridade. É dizer que as 

condições sociais do povo trabalhador - e com elas as relações de trabalho – 

constituem fenômenos que só a realidade prática pode definir. 

 

A classificação correta e verdadeira é ínsita ao próprio dia-a-dia pulsante 

dessas relações. A formalidade do direito contemporâneo nem sempre - ou quase 

nunca – desce a detalhes, conjunturas e especificidades que ocorrem 

regularmente em meio a essas condições sociais e laborais. 

 

Conceitos e definições jurídicas consideram o todo fático que se mostra 

comum e recorrente e não os seus desdobramentos e especificidades. Na Idade 

Média tardia, o fenômeno histórico e historiográfico do feudalismo e da 

conjugação entre a Igreja e o Estado não pode estar alheio ao direito da época e 

às normas consuetudinárias que perfazem sua estrutura dogmática e axiológica. 

 

Ainda que informal e construído a partir de práticas comunitárias, o direito 

medieval-tomista é direito regulatório propriamente dito e não pode ser ignorado 

por uma pretensa formalidade científica que se impõe na contemporaneidade. 

Fatos, eventos e especificidades historiográficas constituem um selo que não 

sucumbe à ortodoxia do direito contemporâneo. J. Barnave, citado por Schaff 

(1976, p. 20), bem realça essa dicotomia entre direito-lei (direito positivo, por 

assim dizer) e realidade historiográfica: 

 

La voluntad del hombre no hace las leyes: no puede nada, o casi nada, 
sobre la forma de los gobiernos. La naturaleza de las cosas – el periodo 
social en que se halla el pueblo, la tierra que habita, sus riquezas, sus 
necesidades, sus hábitos, sus  costumbres, es quién distribuye el poder; lo 
da, según el tiempo y lugar, a uno, a varios, a todos, y lo reparte en diversas 
proporciones. Quienes están en posesión del poder por la naturaleza de las 
cosas hacen las leyes para ejercerlo y fijarlo en sus manos. (BARNAVE, 
apud SCHAFF, 1976, p. 20). 
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J. Barnave ainda se refere à “revolución en las leyes políticas” à 

consequência de uma nova distribuição da riqueza pela eclosão da burguesia e 

incremento do prestígio da classe trabalhadora (BARNAVE, apud SCHAFF, 1976, 

p. 21). Ao que se percebe das elucubrações do citado estudioso, a “revolução” 

que se extrai da dinâmica dos eventos necessariamente informa as alterações 

das leis e, por conseguinte, do direito vigente. 

 

Embora se tenha debruçado sobretudo na experiência da Revolução 

Francesa, a ideia em comento não se distancia das transformações jurídico-

legais, inclusive no âmbito das relações de trabalho, em sucessão ao 

desenvolvimento da burguesia na Idade Média. Vejam-se suas palavras: 

 

...A partir del momento en que las artes y el comercio consiguen penetrar en 
el  pueblo y crean un nuevo medio de riqueza en auxilio a la clase laboriosa, 
se prepara una revolución en las leyes políticas; una nueva distribución del 
poder. Al igual que la posesión de las tierras elevó a la aristocracía, la 
propiedad industrial eleva el poder del pueblo; adquiere su libertad, se 
multiplica, empieza a influir en los negocios. (BARNAVE, apud SCHAFF, 
1976, p. 21).   

 

As ilações de Barnave servem bem para identificar que os fenômenos 

revolucionários causam não só a definição de governos e de políticas públicas, 

mas proporcionam a edição de leis que transformam o direito vigente para definir 

um novo regime jurídico, especialmente na orbe social. 

 

Tal estado de coisas obviamente se aplica ao movimento revolucionário 

industrial dos séculos XVIII e XIX (Revolução Industrial), em que “la 

transformación de las relaciones existentes entre las clases sociales, proceso que 

se produjo en toda Europa”, em razão da “expanción de la industria y del 

comercio”, qualifica a classe trabalhadora como vetor importante da nova ordem 

trabalhista. (SCHAFF, 1976, p. 21). 

 

O novo direito do trabalho sucede ao antigo (e, portanto, existente) direito do 

trabalho, este último pautado em relações trabalhistas celebradas e movidas 

pelas normas do direito medieval-feudal. As novas relações de trabalho, nessa 

dinâmica, não teriam sido capazes de surgir e evoluir sem sua fonte de 
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preparação fundamental, ou seja, o citado direito medieval-feudal. Trata-se de 

sucessão e não de criação estanque do direito das relações de trabalho. 

 

A doutrina de Tomás de Aquino é movida pela história objetiva produzida em 

todo o medievo ocidental. Ao formular uma teoria do trabalho a partir das paixões 

e movimentos dos homens feitos criaturas de Deus, o aquinate se utiliza da 

aglutinação entre história e filosofia, unindo ensino dos doutos à história da 

cristandade. Aliás, a indissociabilidade prática entre filosofia e história em muitos 

aspectos, é preconizada por Schaff (1976, p. 73-74) com estas palavras: 

 

Según los antiguos, la filosofía tiene su origen en el asombro (thaûmasein) 
que experimenta el hombre frente a los misterios del mundo. La historia, 
considerada bajo este aspecto (en el sentido de historia rerum gestarum, y 
no de res gestae), constituye una fuente fecunda del pensamiento filosófico, 
que, por más que pretendan los  historiadores de orientación positivista, se 
asocia estrechamente con la filosofia. (SCHAFF, 1976, p. 73-74).     

 

Aquino, ao que percebemos, não avança em subjetividades para escrever 

suas obras, senão de forma acidental. Suas concepções são ancoradas em 

eventos muito mais historiográficos que históricos. Certamente tal conduta de 

Tomás decorre de sua fidelidade à verdade das coisas demonstráveis do mundo. 

 

Com efeito, a teoria do trabalho de Tomás de Aquino encerra o meio-termo 

entre história objetiva e história subjetiva. Não se trata de “criar” ou “ampliar” o 

evento histórico-cristão relacionado ao trabalho humano, assim como não se 

restringe a mera narração ou narrativa do evento em estudo. 

 

Trata-se de doutrina histórico-filosófica que produziu efeitos e resultados 

exultantes em matéria de humanização do trabalho, rompendo com a cultura 

pejorativa de desprestígio do operariado e de sua significação como imanente às 

classes pobres e escravizadas. A inserção dos dogmas cristãos teve especial 

projeção nesse particular. O embate entre historiadores positivistas e presentistas 

certamente não se espraia sobre a teoria histórico-filosófica do aquinate7. 

 

                                                 
7
  O termo “aquinate” se refere a Tomás de Aquino. 
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A doutrina do trabalho do aquinate ostenta significativas refrações 

contemporâneas. O prestígio que confere ao trabalho manual é razão bastante 

para verificar-se o enfrentamento de objeções que ignoram a existência de 

relações de trabalho formais, subordinadas e remuneradas já naquele segmento 

temporal medieval. 

 

A história do trabalho registra pontos de conexão e diálogo entre o passado 

e o futuro, passando pela atualidade, das formas de prestação de serviços pelo  

campesinato, pelo proletariado e até entre os trabalhadores intelectuais. 

Benedetto Croce, também citado por Schaff (1976, p. 129), escreve: 

 

La necesidad práctica en que se basa todo juicio histórico confiere a la 
historia la propiedad de ‘lo actual’, ya que siempre está en relación, por 
lejano que sea el pasado a que conciernen los hechos, con una necesidad 
actual, una situación actual. (CROCE, apud SCHAFF, 1976, p. 129). 

 

A história das relações de trabalho medieval-tomista é tão presente entre 

nós quanto o é a concepção contemporânea da disciplina jurídica do contrato de 

trabalho, seja por projeção, seja por dados historiográficos. Não é desautorizado 

consignar a existência de remanescentes de normas e costumes medievais que 

se aplicam ainda hoje nos ajustes laborais, tanto no âmbito do trabalho urbano 

quanto no contexto do trabalho rural8. 

 

A eventual convicção sobre determinado acontecimento da história não 

significa inventar tal acontecimento de forma a inovar em termos historiográficos. 

Significa adotar uma posição presentista consubstanciada em atividade espiritual 

e intelectual que necessariamente irrompe no trabalho do historiador. Afinal, 

segundo Croce (apud SCHAFF, 1976, p. 129), “En ausencia de esta actividad, los 

documentos (monumentos, crónicas, excavaciones, arqueológicas, etc.) no son 

más que objetos muertos”. 

 

                                                 
8
  Nesse sentido, o artigo 458, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943) prescreve: “Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no 
salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in 
natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao 
empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas 
nocivas” 
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Assim, não se cria a história, mas se promovem as necessárias 

investigações dos eventos segundo seu contemporâneo estado, sensibilidade e 

sentimentos na espécie em que efetivamente (ou muito provavelmente) 

aconteceu. A caridade cristã, a honra cavalheiresca e a atmosfera mística não são 

senão exemplos perfeitamente perceptíveis do presentismo que move e promove 

a narrativa histórica e historiográfica. 

 

O presentismo histórico9, entretanto, não deve ser confundido com 

pragmatismo absoluto e desmedido, assim como não pode deixar de servir à 

própria compreensão do evento histórico em si. Permitir ao historiador conduzir-se 

com subjetivismo exacerbado, para não dizer radical, na análise ou descoberta de 

determinado documento ou evento histórico significa privar a história de seu 

estatuto científico, o que obviamente não se sustenta. 

 

Com efeito, abstrair dos acontecimentos e dados históricos toda sorte de 

subjetividade é relegar a história à condição de simples narrativa ou descrição. O 

caráter científico da história pressupõe atividade cognoscitiva efetiva do 

historiador. Noutras palavras, não há ciência sem experimento ou assimilação 

decorrente do pensar e raciocinar formal, mas mera reprodução descritiva. 

 

Mesmo o acontecimento dito objetivo não prescinde de vinculação e de 

conteúdos que qualificam e identificam determinado evento histórico. Nesse 

sentido, realça Schaff (1976, p. 337): “...el conocimiento objetivo siempre 

comporta contenidos que es imposible reducir al simple objeto, pero que están 

ligados a la calidad del sujeto dado, determinado históricamente”. Noutro dizer, 

não há conhecimento formal (científico) sem um sujeito cognoscente e sem o 

emprego da cultura que move determinada comunidade. 

 

O problema central talvez consista em compreender bem o papel profissional 

do historiador, de modo a eliminar adequadamente possíveis deformações ou 

                                                 
9
  Entende-se por presentismo histórico a doutrina da possibilidade do historiador mesurar, 

avaliar e discernir determinado evento histórico para conceber sua percepção sobre ele e projetar 
outros que por sensibilidade natural lhe sucedem ou devam suceder. 
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impropriedades no registro dos acontecimentos e eventos e na investigação dos 

documentos históricos. 

 

Assim procedendo, o historiador faz-se integrante da própria história, tal qual  

sugere Helen M. Lynd (1950, p. 35) ao invocar a impossibilidade de subtrair-se o 

observador do próprio processo de observação das coisas, incluindo o processo 

de investigação histórica10. No mesmo sentido está Paul Ricoeur (1955, p. 34), 

para quem a história segue seu curso a partir do trabalho científico do 

historiador11. Schaff (1976, p. 338), nesse contexto, admite a imprescindibilidade 

do elemento subjetivo em termos de investigação histórica, embora o classifique 

da seguinte forma: 

 

Como contrapartida, hay dos subjetividades: la ‘buena’, o sea la que 
procede de la esencia del conocimiento como relación subjetivo-objetiva y 
del papel activo del  sujeto en el proceso cognoscitivo; la ‘mala’, o sea la 
subjetividad que deforma el conocimiento debido a fatores tales como el 
interés, la parcialidad, etc. La ‘objetividad’ es la diferencia entre la buena y la 
mala subjetividad, y no la eliminación total de la subjetividad (SCHAFF, 
1976, p. 338).   

 

O comportamento ético do historiador é inclusive requisito fundamental para 

que atue a nível de cientista social. Suas concepções e veredictos devem 

observar não só a fidelidade dos procedimentos de investigação historiográfica, 

mas também se voltar para sua própria consciência de cientista social. 

 

A imparcialidade que deve mover o historiador e os estudiosos em geral em 

seu trabalho investigativo (e, portanto, historiográfico) é exatamente a que encerra 

o meio termo entre o evento histórico em si e o que dele se extrai por meio da 

assimilação cognoscitiva, perfazendo o que Schaff (1976, p. 339) classifica como 

“buena subjetividad”. Em oportuna alegoria, Michael Bobrzynski esclarece: 

 

“El historiador que tendiera a lo imposible, es decir, que deseara ser 
absolutamente imparcial y no adoptara posición alguna, se parecería al 
hombre que  vaga por un bosque, golpea los árboles, los toca, huele su 
aroma, contempla los troncos y las raíces, pero no consigue captar una 
cosa, el bosque mismo. (BOBRZYNSKI, apud SCHAFF, 1976, p. 340). 

                                                 
10

  Cf. The Nature of Historical Objectivity, publicado no The Journal of Philosophy, janeiro de 

1950, nº 2, p. 35. 
11

  Cf. Histoire et Vérité, Editions du Seuil, 1955, p. 34. 
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Talvez tenha sido exatamente esse o defeito que invadira a consciência dos 

autores que renegam ou ignoram o trabalhismo medieval. A narrativa 

absolutamente despegada de qualquer juízo científico-social conduziu tais autores 

positivistas a rejeitar a formação de uma disciplina jurídico-trabalhista na Idade 

Média, chegando ao ponto de segmentar o curso da história do trabalhismo e, ato 

contínuo, promovendo a criação de um novo evento chamado Revolução 

Industrial para, ao seu alvedrio, romper o protagonismo das relações laborais 

medievais. Tomás de Aquino certamente corrigiu os exageros dos positivistas 

nessa seara, conforme se demonstrará nos capítulos seguintes. 

 

Os eventos passados perfazem uma imagem registrada pelo historiador em 

consequência de suas investigações e descobertas. Essa imagem decorre da 

reconstituição da totalidade dos fatos em evidência. É na reprodução da imagem 

que reside a responsabilidade científica do historiador e dos estudiosos 

correlatos. 

 

É dizer que a imagem não pode ser registrada pelo apego ou desapego a 

esta ou aquela época ou instituição. A síntese representada na imagem deve 

reunir o máximo da hipótese de que resultou a investigação, considerando o juízo 

crítico-teórico que deve resultar do trabalho científico-metodológico do historiador. 

 

Como bem registra Henri Pirenne12, fatores como fundamentos teóricos, 

conhecimento da realidade social e das leis da época, além da compreensão das 

condutas humanas, constituem itens indispensáveis para formular-se a teoria 

histórica de determinada temporalidade, inserindo-a, com método apropriado, no 

continuum que identifica o curso da história da humanidade. 

 

A ciência histórica é uma ciência progressiva na medida em que as 

investigações podem suceder-se em diversas fases de aperfeiçoamento do 

conhecimento das singularidades de cada evento histórico. Trata-se de um 

processo social de acumulação e correção de “verdades” parciais verificadas nos 

sucessivos procedimentos investigativos. 

                                                 
12

  Cf. Pirenne, H. In: What are Historians trying to do? Apud Schaff, op, cit, p. 343. 
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Schaff (1976, p. 344-345) chega a definir que o progresso do saber humano 

não é senão uma acumulação de verdades parciais que se superam 

sucessivamente nos diversos processos investigativos. E, com oportuna alegoria, 

expõe: “Nuestra situación es análoga a la del físico que se va a medir y el 

instrumento de medición puede introducir las correcciones que se imponen, 

eliminando o reduciendo los errores al mínimo”. 

 

O trabalho do investigador concentra não apenas os eventos ou 

acontecimentos históricos em si e isoladamente, mas também os materiais, as 

fontes e demais elementos em face dos quais, em seu conjunto, elabora o 

conteúdo de sua investigação histórica. São esses materiais e fontes que o 

direcionam para articulação da própria história, história esta descortinada com 

procedimentos que lhe conferem credibilidade e aceitação, culminando na 

apresentação do evento ou acontecimento histórico propriamente dito. 

 

O elemento subjetivo constitui a motivação, vertida também em curiosidade, 

que desperta a aptidão pelo conhecimento e assimilação do evento ou 

acontecimento histórico. É com essa performance que o historiador consegue ou 

está apto a conseguir alcançar a totalidade (ou o mais próximo da totalidade) do 

acontecimento efetivamente  conhecido. Schaff (1976, p. 371) conclui: “En efecto, 

el estudio y el conocimiento histórico siempre tienen por objeto un proceso 

histórico em su totalidad, aunque captemos este objeto a través del estudio de los 

fragmentos de esta totalidad“. 

 

Disso deflui, para o objeto do presente estudo, que a concepção da 

Revolução Industrial como “marco histórico” da imanência do direito do trabalho 

comete o equívoco de tomar esse evento como isolado e como a integralidade da 

história e da disciplina jurídica do trabalho humano, especialmente o trabalho 

subordinado. 

 

Em outras palavras, os positivistas da história do trabalhismo consideram a 

parte como o todo, invertendo ou ignorando a ordem natural das coisas, o que 

vem refutado categoricamente pela doutrina – inclusive do trabalho - de Tomás de 
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Aquino. Nesse aspecto, referindo-se, em trocadilho, à virtude da justiça13, o 

aquinate ensina: 

 

Já ficou dito, a justiça particular se ordena a uma pessoa privada, que está 
para a comunidade como a parte para o todo. Ora, uma parte comporta uma 
dupla relação. Uma, de parte a parte, à qual corresponde a relação de uma 
pessoa privada a outra. Tal relação é dirigida pela justiça comutativa, que 
visa o intercâmbio mútuo entre duas pessoas. A outra relação é do todo às 
partes; a ela se assemelha a relação entre o que é comum a cada uma das 
pessoas. A essa segunda relação se refere a justiça distributiva, que reparte 
o que é comum de maneira proporcional. (AQUINO, 2005, p. 97-98). 

 

A relação que se estabelece no âmbito distributivo é equivalente à utilidade 

da parte para concepção do todo. A parte, isoladamente considerada, só opera 

em relação a outra parte que lhe seja semelhante, não produzindo resultados 

diretos em relação ao todo. Noutras palavras, a parte é útil na medida em que se 

ordena ao todo e é nessa perspectiva que o historiador deve voltar suas 

investigações, ou seja, suas descobertas parciais não podem ser tomadas como 

percepção dos eventos históricos como um todo, em sua completude. 

 

Nesse quadro, é perfeitamente perceptível que o direito do trabalho é 

disciplina que remonta à evolução econômico-social da Idade Média, tendo 

alcançado significativa visibilidade no curso da escolástica de Tomás de Aquino, 

especialmente sob a influência da doutrina cristã. A Revolução Industrial dos 

oitocentos apenas o estruturou em termos de uma dogmática que conferiu à 

ciência jurídica uma metodologia de correspondência com a lei em sentido formal. 

 

1.3. Justrabalhismo e poder 

 

Impõe revelar-se, ante o acima exposto, que é unicamente o método e a 

adoção de determinado perfil às relações jurídicas de trabalho que as tornaram 

uma disciplina ou ciência dita contemporânea, máxime sob a denominação de 

direito do trabalho. Trata-se de atribuição ou eleição, por assim dizer, do poder 

positivista (a lei do Estado, por excelência) em ascensão no oitocentos, 

designadamente a partir da Revolução Industrial, fenômeno histórico e social de 

                                                 
13

  A relação entre a justiça comutativa (particular) e a justiça distributiva (mais ampla), 

considerando a proporcionalidade da parte em relação ao todo, é tratada a partir do Artigo 1 da 
Questão 61 da secunda  secundae da Suma Teológica. 
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elevada envergadura. Não se cuida, porém, de uma adequada certificação 

historiográfica. 

 

Noutras palavras, é equívoca e reclama reflexão, senão correção, a narrativa 

de surgimento do justrabalhismo fundamentalmente a partir da eclosão da cultura 

revolucionária oitocentista e por conduto exclusivo da lei em sentido formal. Se é 

certo que a lei é a expressão máxima do positivismo do direito, não é menos certo 

que a sucessão empírica dos acontecimentos é o bálsamo e a razão de ser da 

historiografia. Veja-se, nessa conjuntura, a concepção de Norberto Bobbio (1995, 

p. 131-132) em seu “Positivismo Jurídico”: 

 

O jurista, portanto, deve estudar o direto do mesmo modo que o cientista 
estuda a realidade natural, isto é, abstendo-se absolutamente de formular 
juízos de valor. Na linguagem juspositivista o termo ‘direito’ é então 
absolutamente avalorativo, isto é, privado de qualquer conotação valorativa 
ou ressonância emotiva: o direito é tal que prescinde do fato de ser bom ou 
mau, de ser um valor ou um desvalor. (BOBBIO, 1995, p. 131-132). 

    

E prossegue o autor (1995, p. 132): “Na parte histórica consideramos o 

positivismo jurídico sobretudo deste ponto de vista e vimos como este havia 

afirmado a teoria da legislação como fonte preeminente do direito, isto é, como 

este considera a direito sub specie legis”. Aqui, ao que se percebe, o conhecido 

jusfilósofo peninsular concebe a ciência jurídica ou direito sob dois elementos 

fundamentais: a) o direito é uma categoria isenta de valor, admitindo-se inclusive 

e injustiça e a indiferença em seu conteúdo dogmático; b) o direito é uma 

categoria que se põe a reboque da lei em sentido formal, de modo que só é 

direito aquilo que se encontra definido em lei. 

 

Aí está a ideologia segundo a qual o direito é artifício do poder legislativo do 

Estado, devendo estar divorciado de qualquer sentimento humano devotado ao 

bem e ao justo. Como é possível, então, assimilar tal doutrina sem abordar a 

possibilidade de – na orbe laboral – sustentar-se o trabalho sob condição de 

violência ou prática correlata, já que o direito e o direito do trabalho deveriam ser 

avalorativos e dependentes de textos legais quaisquer? 
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Ter-se-ia, como é óbvio, a licitude de retorno do trabalho puramente escravo 

a partir de uma lei qualquer que o resgatasse, situação superada já no ambiente 

laborativo do medievo tomista. Mesmo a servidão em voga na baixa Idade Média 

não se confundia com o trabalho escravo. Ora, um direito assim concebido se 

espraia demasiado reducionista, sequer conferindo eficácia jurídica aos costumes, 

salvo os alinhados à lei de forma estrita e rigorosa. Significa renegar a própria 

existência de uma fonte jurídica primitiva e ainda hoje de grande utilidade e 

autoridade. 

 

Esse modo de pensar o direito (e, por via de consequência, o direito do 

trabalho) acaba ombreando-o a uma fórmula, a um objeto mecânico, qual seja, 

um texto legal. Trata-se, por assim dizer, de praticamente uma escolha, pautada 

num modo de conferir ao direito uma pretensa cientificidade baseada numa opção 

político-legislativa. 

 

Tal modelo jurídico-legal permite admitir-se parcialidade e adoção de 

preferências de alcance e manutenção do poder político-partidário por aqueles 

que o criam (por lei), gerando insegurança e potencializando conflitos políticos e 

sociais. Direitos em si não são uma exclusividade da lei. Eles existem 

naturalmente, inclusive mediante contrato e usos e costumes. 

 

Alain Supiot (2019), a propósito, leciona que o direito-lei atual não passa de 

mercadoria negociável economicamente. Não é uma ciência; é negócio. Sequer 

reconhece o princípio fundamental das relações privadas segundo o qual pacta 

sunt servanda, movido pela boa-fé natural, ou seja, independente de previsão 

formal. A lei, segundo o festejando estudioso, acabou por superar e fulminar o 

direito, conspirando inclusive contra o natural pacta sunt servanda14. 

 

Tem-se, assim, o rompimento agudo (e, portanto, indevido) de toda a 

evolução e construção historiográfica do direito, ou seja, daquele segmento do 

conhecimento calcado que deve ser no justo, correto e alinhado à racionalidade 

                                                 
14

  Conferência proferida no Seminário Trabalho Seguro em 18 de outubro de 2019 no Tribunal 

Superior do Trabalho (TST). 
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do bem. Como, então, admitir-se um direito “torto”, “enviesado”, “deformado” por 

uma “lei” que perverte a própria razão de ser do direito? 

 

Não se olvida que a lei eventualmente pode promover o justo e o correto. 

Porém, no modelo ou método de poder demonstrado por Bobbio, o direito estará 

mais próximo do abuso que da razão. O direito sem valor do bem e do justo é 

arremedo de direito e não direito em essência. Não é exagerado afirmar, nesse 

panorama extremamente artificialista enunciado por Bobbio, que o direito estará 

infenso às virtudes humanas e poderá, senão deverá, enveredar pela regressão 

da própria civilidade. 

 

A história da civilização é informada por avanços em termos de busca da 

justiça, especialmente justiça social. Essa era inclusive a dinâmica das relações 

sociais do medievo tomista. Desligar o direito dessa premissa fundamental é 

renegar a própria existência do direito enquanto objeto da justiça, premissa bem 

elaborada por Tomás de Aquino na Questão 57 da secunda secundae da Suma 

Teológica. 

 

Em sentido contrário, na mesma passagem, Isidoro esclarece: ‘o direito (jus) 
é assim vhamado porque é justo. Ora, o justo é o objeto da justiça. É o que 
afirma o Filósofo: ‘Todos concordam em dar o nome de justiça ao habitus 
que nos leva a praticar coisas justas’. Portanto, o direito é o objeto da 
justiça. (AQUINO, 2005, p. 46). 

 

Outro defeito que se pode vislumbrar nessa perspectiva artificiosa do direito, 

inclusive do direito do trabalho, é tornar secundário o papel normativo e 

tradicionalista dos costumes sociais. No medievo sapiencial, o costume social, 

pautado que era em valores cristãos e do justo racional, era a norma jurídica por 

excelência, não raro sustentando-se em premissas do direito natural. Pelo valor e 

utilidade que encerra constitui-se em importante fonte do direito inclusive na 

contemporaneidade. 

 

A eficácia normativa dos costumes não passou ao largo inclusive dos 

períodos da Revolução Industrial, avançando desde o século XIII até o século 

XVIII, época de apogeu da industrialização dos processos produtivos, sobretudo 

em termos de mecanização. Segundo Thompson (1998, p. 14-15) os costumes 
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alcançaram uma dimensão tal em termos de regulação de negócios que 

perfaziam o que hoje entendemos por cultura de determinada sociedade, a ponto 

de confundir-se com a própria norma legal, ou seja, lei em sentido estrito. 

 

Nos séculos precedentes, o termo ‘costume’ foi empregado para denotar 
boa parte do que hoje está implicado na palavra ‘cultura’. O costume era a 
‘segunda natureza’ do homem [...]. Se, de um lado, o ‘costume’ incorporava 
muitos dos sentidos que atribuímos hoje à ‘cultura’, de outro, apresentava 
muitas afinidades com o direito consuetudinário. Esse derivava dos 
costumes, dos usos habituais do país: usos que podiam ser reduzidos a 
regras e precedentes, que em certas circunstâncias eram codificados e 
podiam ter força de lei [...]. Os direitos reinvindicados pelos mineiros de 
Dean talvez tivessem suas origens no século XIII, mas as ‘Leis e costumes 
dos mineiros’ foram codificadas numa investigação de 1610, quando 48 
mineiros independentes registraram seus costumes... (THOMPSON, 1998, 
p. 14-15).     

 

Por isso mesmo, é paradoxal pôr em rota de colisão o costume e a lei 

quando aquele não for reconhecido formalmente por esta. Costume que ostenta 

valores sociais que pacificam a convivência social, como ocorria no medievo 

tomista, não pode sucumbir diante de uma lei que simplesmente dispõe em 

sentido contrário e reflete interesses e condutas impróprias e injustas. Para Tomás 

de Aquino, o costume assim adotado pode inclusive abolir a lei. 

 

Toda lei procede da razão e da vontade do legislador: a lei divina e natural, 
da vontade racional de Deus. A lei humana, da vontade do homem regulada 
pela razão. Como a razão e a vontade do homem se manifestam pela 
palavra nas coisas que devem ser feitas, assim também se manifestam pelo 
fato: cada qual parece eleger como bem o que realiza na obra. É manifesto 
que pela palavra humana pode a lei ser mudada, como também ser 
exposta, enquanto manifesta o movimento interior e o conceito da razão 
humana. Portanto, também pelos atos, maximamente multiplicados, que 
constituem o costume, pode a lei ser mudada e exposta, como também ser 
causado algo que adquira força de lei, a saber, enquanto por atos exteriores 
multiplicados o movimento interior da vontade e o conceito da razão são 
declarados de modo o mais eficaz, uma vez que, quando algo se faz muitas 
vezes, parece provir do deliberado juízo da razão. E de acordo com isso, o 
costume tem força de lei, e abole a lei, e é intérprete das leis. (AQUINO, 
2005, p. 600). 

 

É nessa atmosfera ético-racional e histórico-evolutiva que entendemos ser 

duvidosa a concepção revolucionária de “surgimento” do direito do trabalho como 

disciplina jurídica apenas e tão-só nessas hostes. Direito jurídico não é produto 

único da lei, mas das relações sociais que o informam e inspiram. De igual modo, 

não se vislumbra categoria do direito legítima que não se caracterize pela busca 
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da justiça e da equidade. Noutras palavras, direito sem valor humano é corpo sem 

alma e se ombreia a mero instrumento a serviço do poder. 

 

Se é certo que o método atual do direito laboral é a edição de regulamentos 

ou leis escritas e formais que lhe confiram eficácia, não é menos certo que no 

medievo sapiencial esse método consubstanciava-se no direito natural e nos 

costumes. E isso não o desautoriza como categoria jurídica, ou seja, direito 

formal. 

 

1.4. Método e trabalhismo 

 

A burguesia, ao lado da Revolução Industrial, não representou uma 

transformação substancial do modo de ser das relações de trabalho; antes, 

fomentou sua continuidade histórica sob novos padrões, novos aparelhos 

inventivos, novas configurações normativas. Ambas – burguesia e Revolução 

Industrial – se consomem num só método ou em métodos muito semelhantes de 

abordagem formal das relações de trabalho. Afinal, como bem registra Thompson 

(1998, p. 18), “As práticas e as normas se reproduzem ao longo das gerações na 

atmosfera lentamente diversificada dos costumes”. 

 

Foucault (2017, p. 337) realça, com acuidade, que enquanto no regime 

feudal o trabalho era voltado ou direcionado ao extrativismo e à subsistência da 

comunidade trabalhadora (incluindo aí o obreiro e seu tomador), o trabalho 

burguês passou a objetivar o lucro. Não houve alteração da essência do labor 

mas sim de sua destinação. A relação jurídica de subordinação ou coordenação 

não sofreu alteração fática substancial, tendo havido “transformações sucessivas” 

a partir da cultura da feudalidade. 

 

Sobre o método de organização e disciplinamento das relações de trabalho 

no baixo medievo ou medievo escolástico-tomista parte-se da ideia de que a 

prática define a norma. É o desenrolar dos negócios envolvendo o trabalho em 

geral, especialmente no campo e nas regiões produtivas agrícolas e pecuárias de 

subsistência, que a organização jurídica do trabalho assenta suas bases 

fundamentais. Como realça Fossier (2018, p. 7), a aptidão para o trabalho é a 
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regra das relações laborais, sendo a prática, ou seja, a realização do trabalho em 

si, o próprio método que consubstancia as leis laborais. Diante disso, 

 

Todo indivíduo, gozando de uma resistência física suficiente, está apto a 
trabalhar. Para isso, ele possui os meios corporais e mentais. Se ele não o 
faz, é antes resultado das circunstâncias econômicas e sociais do que 
vontade de evitá-lo. Do mesmo modo que, acreditamos, tanto um pregador 
quanto um operário de linha de montagem ‘trabalham’, cada um segundo as 
modalidades de seu estado. Intelectual ou manual, o trabalho realizado – e 
sob todas as roupagens que ele pode carregar – tem como objetivo produzir 
um bem material ou obter um resultado moral. O lucro que daí resulta será 
pessoal ou coletivo; por conseguinte, o esforço empreendido será de 
natureza privada ou pública. (FOSSIER, 2018, p. 7). 

 

Desse modo, em verdade, o estudo da metodologia dos sistemas de 

trabalho no tempo é o que efetivamente importa para a formação do direito das 

relações de trabalho. Tratando-se, entretanto, de trabalho na Idade Média, a 

questão aufere especial relevo, considerando todo o estigma que impropriamente 

se destina a esse segmento temporal das relações sociais. 

 

Quase sempre sob um espectro depreciativo, sobretudo em razão da cultura 

cristã romana em voga na escolástica tomista, muitos estudiosos contemporâneos 

das relações de trabalho enganam-se e acabam por oferecer uma obra no mínimo 

incompleta de surgimento do direito das relações do trabalho ao olvidar a 

historiografia do trabalho medieval. 

 

Quando se apresenta, na contemporaneidade, o que ora se denomina 

“direito do trabalho”, talvez se esteja a omitir o que efetivamente tenha sido, direta 

e concretamente – um simples e novo regime jurídico das relações de trabalho. 

Em Tomás de Aquino, por exemplo, o trabalho humano encerra um todo, sem 

rupturas. Por isso, não se distingue, em termos dogmáticos absolutos, o trabalho 

dito autônomo e o trabalho dito subordinado. Nem por isso, em Tomás, o trabalho 

humano deixa de merecer atenção e regulação normativa. 

 

Desconhecer a história e a historiografia nesse aspecto é talvez o grande 

despropósito em que incorrem os justrabalhistas da atualidade. Há, assim, a 

percepção de que os mecanismos ou práticas econômicas e as respectivas 
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relações de trabalho na Idade Média não integram parâmetros importantes da 

história jurídica do trabalho. 

 

De igual forma, os estudiosos contemporâneos parecem adotar como 

parâmetro, senão como método propriamente dito, a questão da “mecanização” 

do trabalho em emergência no oitocentos como causa quase exclusiva da 

necessidade de regulação jurídica do trabalho. Olvidam, por outro ângulo, que o 

prestígio das atividades agrícolas e pecuárias de subsistência constituem um 

parâmetro ou método fundamental que inspirou a regulação prática, mas não 

menos jurídica, do trabalho humano no medievo tardio. 

 

O método da disciplina geral das relações de trabalho na Idade Média 

tomista (e não só do que hoje se denominam relações de emprego15 como título 

definidor único do direito do trabalho) pode ser percebido a partir da significação 

etimológica da palavra “trabalho”. Essa significação permite inferir claramente que 

o trabalho envolto em uma relação jurídica formal e constitutiva de fonte do direito 

já era uma realidade na Idade Média. 

 

Assim é que os termos opus e opera ocupam bom lugar na caracterização 

das relações de trabalho medieval. Seja no sentido de “obra” (opus) como no de 

“ópera” (atividade), o trabalho do homem medieval vem sempre seguido de 

qualificativo que o realça como condição que o aproxima do Criador. Portanto, a 

caridade (opus pium) é, para a cultura laboral medieval, obra qualificada por uma 

atividade piedosa. A ópera, por sua vez, encerra também “arte”, gerando o 

“homem de arte”, cujo exemplo clássico medieval é o artesão (FOSSIER, 2018, p. 

14). 

 

Desse modo, a existência ou não de subordinação jurídica na execução do 

trabalho não tem importância para reconhecimento das qualidades do trabalho 

nem lhe define o campo de regulação, organização ou disciplinamento para 

                                                 
15

  Segundo o artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943), “Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à 
relação de emprego”. Por “relação de emprego” entende-se, em linhas gerais, o vínculo jurídico 
entre empregado e empregador cujo requisito fundamental é a subordinação jurídica (Cf. 
Dicionário Brasileiro de Direito do Trabalho, coordenação de José Augusto Rodrigues Pinto, 
Luciano Martinez e Nelson Mannrich, São Paulo, Ltr, 2013, 378). 
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autorizar um específico e singular direito das relações de emprego como base 

fundante do que atualmente se denomina direito do trabalho. A subordinação 

jurídica, de conceito cada vez mais indefinido16, é uma categoria de que se 

apropriaram os justrabalhistas desde os oitocentos para justificar – apenas em 

termos de teoria do positivismo exacerbado – o que entendem por direito do 

trabalho. 

 

A questão do método historiográfico do trabalhismo também possui 

importante correlação com as fontes de regulação, organização e disciplinamento 

jurídico das relações de trabalho. Para os contemporâneos, como já ressaltado, 

as fontes do direito laboral se concentram, senão se resumem, especificamente 

ao normativismo legal e legislativo, seguindo a concepção também acentuada de 

existência de um direito unitário pautado em regra legal. 

 

A redução de múltiplas disciplinas a códigos de leis é exemplo clássico que 

remonta ao Código Napoleônico de 1804. Disso resulta uma talvez almejada 

simplificação do direito não só para atribuir-lhe uma virtual qualidade de 

cientificidade mas também para permitir um conhecimento mais amplo das regras 

de direito pela comunidade por elas regulada. No entanto, essa almejada 

transformação do direito (e com isso do próprio direito laboral) em ciência, por 

conduto da codificação positivista, mais afasta que aproxima o seu conhecimento 

efetivo pelo público em geral. 

 

Transformado em dogma legal ou, por assim dizer, em dogma puramente 

legal, o direito se distancia das numerosas comunidades periféricas e mais 

humildes e se constitui em sistemas ou regimes jurídicos de gabinetes executivos, 

salões legislativos e cortes judiciárias praticamente desconhecidos das grandes 

comunidades. O direito positivado passa a ser produto quase exclusivo de grupos 

de autoridades nem sempre conhecedores da realidade empírica de cada 

comunidade. 

 

                                                 
16

  Sobre a conjuntura da subordinação jurídica no contexto das relações de trabalho 

contemporâneas, vide nosso “Novo Direito Tutelar do Trabalho: subordinação jurídica em crise”, 2ª 
ed, Curitiba: Juruá, 2018. 
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No ambiente jurídico-normativo medieval, por outro lado, a multiplicidade de 

fontes do direito, até em consequência da diversidade de administração jurídica 

própria dos regimes feudais, põe em maior proximidade as comunidades de 

trabalhadores e seu sistema regulatório, permitindo a todos o imediato 

conhecimento do regramento a que estão submetidos. O método da prática da 

regulação social é, portanto, um diferencial perceptível do direito laboral medieval. 

 

Em consequência da profusão de fontes jurídicas que informam o direito 

medieval é perfeitamente perceptível que a regulação jurídica das relações de 

trabalho é viva, dinâmica e empírica, mas não caótica. Todo trabalhador medieval 

sabe qual a disciplina que o move em suas atividades diárias. Os ajustes de 

fidelidade ou os contratos eventualmente passados entre os notários, 

especialmente no alvorecer da burguesia, são fontes de grande conhecimento e 

prestígio. A própria palavra sagrada, largamente capitaneada pela Igreja, não se 

divorcia dessa dinâmica. Fossier (2018, p. 16) assim ensina: 

 

Assim, somos conduzidos a interrogar os documentos normativos, esses 
que fixam as condições de trabalho e suas modalidades de aplicação: serão 
os escritos de inspiração religiosa como as Escrituras, os cânones 
conciliares, mas também as decisões sinodais diocesanas, os decretos 
papais, os sermões e as penitências. Serão também as ordenações 
organizadas, os ofícios, estatutos, proclamações, usos, ou ainda as formas 
de intervenção da autoridade pública. Mas há outras fontes bem menos 
formais. As fábulas, o domínio literário, as canções, tudo forma um gênero 
ricamente utópico que faz o homem medieval conhecer seu estatuto laboral. 
(FOSSIER, 2018, p. 16). 

 

O mais curioso em toda essa miscigenação de fontes do direito das relações 

de trabalho no medievo sapiencial é que há notórias refrações na 

contemporaneidade, em que pese muitas vezes (para não dizer quase sempre) 

minimizadas ou ofuscadas pelos justrabalhistas positivistas. Com efeito, os usos e 

costumes no meio rural revelam conexão direta entre o trabalho no baixo medievo 

e na atual legislação do trabalho rural17. 

 

                                                 
17

  Nesse aspecto, o artigo 5º da Lei do Trabalho Rural (nº 5.889, de 08 de junho de 1973) 
prescreve que o intervalo intrajornada do trabalhador rural observará os usos e costumes da 
região. Eis a redação do referido dispositivo legal: “Em qualquer trabalho contínuo de duração 
superior a seis horas, será obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação 
observados os usos e costumes da região, não se computando este intervalo na duração do 
trabalho. Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de onze horas consecutivas 
para descanso”. 
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A organização sindical hoje contemplada nos artigos 511 e seguintes da 

Consolidação das Leis do Trabalho também não se exime de suas origens 

consubstanciadas nas corporações de ofício18. Os feriados religiosos previstos na 

Lei nº 605, de 05 de janeiro de 1949, não são senão refrações contemporâneas 

da guarda medieval dos dias sagrados e bíblicos19. 

 

Enfim, o método de organização, disciplinamento e normatividade das 

relações de trabalho medieval concentra, em boa medida, o que hoje se 

denomina direito do trabalho. Portanto, o direito das relações de trabalho não é 

uma criação própria e exclusiva da Revolução Industrial; já existia, com 

metodologia própria, na Idade Média erudita.   

 

O método escolástico-tomista de regulação das relações de trabalho e 

gerador de um direito do trabalho medieval-tomista não olvidou do fator 

econômico. Ao lado da questão cívico-religiosa, o trabalho do homem da baixa 

Idade Média é elemento produtor da riqueza e dos bens que elevam a qualidade 

de vida. Tomás de Aquino em particular jamais viu na riqueza mesmo material 

uma questão pecaminosa, no que contribuiu, como doutor da Igreja, para uma 

mudança de posição do alto clero no particular. 

 

Com efeito, Aquino avançou na temática ao lecionar não ser ilícita a riqueza, 

mas sim o mal uso dela. A generosidade e a partilha dos bens que superem as 

necessidades regulares de seu titular é medida não só de caridade, mas 

exigência do bem comum. Desde que os bens materiais sejam aplicados para 

alcance do bem comum, a riqueza é antes uma oportunidade de promover o bem. 

No Artigo 2 da Questão 66, Tomás assim se pronuncia: 

 

Relativamente às coisas exteriores tem o homem dois poderes. Um é o de 
administrá-las e distribuí-las. E, quanto a esse, é lhe lícito possuir coisas 

                                                 
18

  O artigo 511, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943) prescreve: “É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos 
seus interesses e econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, 
empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, 
respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou 
conexas” 
19

  A Lei nº 605, de 05 de janeiro de 1949, dispõe sobre “Repouso semanal remunerado e o 
pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos”, vedando, no artigo 8º, o trabalho em tais 
dias. 
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como próprias. O que é mesmo necessário à vida humana por três razões. - 
A primeira é que cada um é mais solícito em administrar o que a si só lhe 
pertence, do que o comum a todos ou a muitos. Porque, neste caso, cada 
qual, fugindo do trabalho, abandona a outrem o pertencente ao bem 
comum, como se dá quando há muitos criados. - Segundo, porque as 
coisas humanas são melhores tratadas, se cada um emprega os seus 
cuidados em administrar uma coisa determinada; pois, se ao contrário, cada 
qual administrasse indeterminadamente qualquer coisa, haveria confusão. - 
Terceiro, porque, assim, cada um, estando contente com o seu, melhor se 
conserva a paz entre os homens. Por isso, vemos nascerem 
constantemente rixas entre os possuidores de uma coisa em comum e 
indivisamente. O outro poder que tem o homem sobre as coisas exteriores é 
o uso delas. E, quanto a este, o homem não deve ter as coisas exteriores 
como próprias, mas, como comuns, de modo que cada um as comunique 
facilmente aos outros, quando delas tiverem necessidade. Por isso diz o 
Apóstolo: Manda aos ricos deste mundo que deem, que repartam 
francamente (AQUINO, 2005, p. 2161).   

 

Disso resulta que o trabalho especialmente manual é gerador de dividendos 

para o próprio executor, isto é, o trabalhador manual, esvaziando a noção 

pejorativa de trabalho escravo. O homem trabalhador medieval, criatura humana 

que é, não pode nem deve ser considerado res, mas destinatário de dignidade 

que, na contemporaneidade, adjetivou-se de sujeito de direitos. Fossier (2018, p. 

20), a propósito, conclui: 

 

Se o trabalhador agrada a Deus, eleva-se na escala dos valores, produz e 
ganha; sua atividade não pode ser mais aquela de um ser escravizado. 
Entre o livre e o não livre, não é mais a ociosidade de um e a atividade de 
servil de outro que separam os estatutos; serão outros critérios e não os do 
trabalho. Talvez seja esta a ruptura essencial entre a escravidão antiga e a 
servidão medieval (FOSSIER, 2018, p. 20). 

 

Tem-se, portanto, uma doutrina das relações de trabalho baseada numa 

pluralidade de fontes que culmina na aceitação dos estatutos normativos 

praticados por cada ambiente e região do ocidente medieval. Essa pluralidade 

exibe, por sua vez, uma racionalidade própria, um método pelo qual são 

conduzidas as relações entre trabalhador e tomador (ou, para os 

contemporâneos, empregado e empregador), projetando-se como norma de 

regulação do trabalho humano. 

 

A racionalidade das relações de trabalho no medievo tomista remete ainda à 

concepção de que todo trabalho humano produz progresso e altera o estado 

anterior das coisas para algo melhor. E isso é sensível não apenas sob o aspecto 
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econômico. O trabalho em si é suficiente para engrandecer o homem trabalhador, 

independentemente do resultado material que provoque. 

 

O combate ao ócio desregrado e o arrefecimento das paixões são 

qualificativos intrínsecos a qualquer esforço laboral. Isso é também norma jurídica 

que a prática laboral medieval consagrou. A rotina dos processos de trabalho, 

sem preocupação demasiada com o volume da produção, integra, portanto, essa 

cultura da realização do trabalho das comunidades medievais. 

 

O empreendedorismo, emergente a partir da consolidação dos ambientes 

citadinos, surge também como novidade no curso do século XIII e evolui 

sobretudo pelo avanço da economia burguesa. Logo, instiga à formação de 

categorias de trabalhadores que, por sua vez, conferem-lhes reconhecimento e 

importância. Mas tal novidade não chega a abalar a racionalidade de quietude, 

tradições e, consequentemente, do próprio método das relações de trabalho dos 

trabalhadores medievais. Assim é que, segundo Fossier (2018, p. 24), 

 

Eles não veem – ou não querem ver – evoluir a agricultura de tradição, a 
tecelagem rural, o pensamento escolástico ou a estratégia militar. 
Compreendemos bem, no entanto: essas atitudes obsoletas não são 
forçosamente absurdas, mesmo se elas freiam o progresso. São terras 
onde a força do boi e certamente a ferramenta manual serão mais 
eficientes; cidades onde o desemprego dos companheiros provoca mais 
problemas do que o conservadorismo dos ‘ofícios’; escolas onde o abuso do 
‘novo’ desorganiza o pensamento e o arruína; combates onde o 
engajamento da cavalaria decidirá sozinho o sucesso. (FOSSIER, 2018, p. 
24). 

 

A metodologia das relações de trabalho na Idade Média tardia também 

mantém diálogos com a experiência contemporânea brasileira concernente ao 

trabalho em grupo familiar. O artigo 83 da atual Consolidação das Leis do 

Trabalho prevê expressamente a denominada oficina de família. As oficinas de 

família em princípio não geram vínculo de emprego entre seus membros. Sua 

importância no tocante a previsão normativa está exatamente no destaque que 

confere à família tradicional, cuja proeminência dos laços de sangue são 

remanescentes da cultura medieval, não demandando intento de lucro. Nesse 

sentido, 
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...o laço familiar é anterior a toda organização social ou econômica, à mais 
forte razão política. No interior do grupo de mesmo sangue, trabalha-se para 
si e para os outros sem proveito pessoal além do afetivo, portanto 
inalienável, sem contrapartida além da proteção e da reciprocidade. Mesmo 
se o trabalho demandado desagrada e prejudica, ele não é menos gratuito 
[...]. Trabalhar em família possui apenas o objetivo de prover as 
necessidades alimentares do grupo: comer, se guardar dos humores do 
clima, se proteger contra o mundo animal e dos homens. Esses objetivos 
são pré-históricos e são igualmente do nosso tempo. (FOSSIER, 2018, pp. 
28-29).    

 

Além dessa referência extraída da interação laboral no grupo familiar, os 

modelos de prestígio da experiência dos anciãos e das peculiaridades biológicas 

entre os homens e as mulheres são refrações contemporâneas extraídas da 

cultura trabalhista medieval. É a experiência historiográfica medieval que inaugura 

uma normativa de atenção aos idosos e mulheres integrantes do universo das 

relações de trabalho. Segundo uma vez mais Fossier (2018, p. 29-30), 

 

Se existe uma integração na intenção, ela não existe na execução. A idade 
é o primeiro elemento que introduz esse contraste. Atualmente, época em 
que se aumenta a longevidade da espécie, não se ignora a importância dos 
idosos, ou, pelo menos, o declínio de seu vigor corporal; mas, como 
resultado do prolongamento de sua experiência pessoal, seu peso é maior – 
economicamente – na sociedade. Nos tempos medievais, a situação é 
outra: após os sessenta anos, às vezes até antes, o homem de idade – mas 
nem sempre a mulher – é descartado da vida ativa; contudo, sua autoridade 
moral não para de se reforçar. (FOSSIER, 2028, p. 29-30).   

 

Em relação à mulher trabalhadora, a proteção à maternidade já era de certo 

modo prevista no âmbito das relações de trabalho medievais. A discriminação 

laboral pela maternidade, ao menos em comparação com os moldes 

contemporâneos, não era uma pauta a considerar. Fossier (2018, p. 30) elucida: 

 

Após a idade, os sexos. As aptidões físicas e as disposições mentais de 
cada um introduzem, em todos os seres vivos, desigualdades naturais de 
atividade. Primeiramente, a procriação da espécie cria funções 
complementares – mas com consequências quase opostas – para as 
fêmeas e para os machos. As condições de vida sexual medieval acarretam 
efeitos importantes. Quase anualmente grávida, portanto afetada pela 
impotência física por longos meses, a mulher estará como que acorrentada 
em casa e predisposta aos trabalhos domésticos. (FOSSIER, 2018, p. 30).    

 

 A normativa celetista pátria não refoge frontalmente dessa dinâmica ao 

considerar um subsistema de proteção do trabalho da mulher nos artigos 372 a 

401 da Consolidação Trabalhista, em especial no que toca à maternidade. O 
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cuidado com o pré-parto e o pós-parto é expresso ao prever readaptação 

funcional durante a gravidez e períodos remunerados para amamentação20. 

 

A organização das relações de trabalho no baixo medievo projetou ainda o 

que hoje se denominam funcionários ou servidores públicos. Com efeito, os 

serviçais do Estado medieval (o Reino) também eram trabalhadores, integrados 

em missões públicas por conveniência da gestão dos compromissos das 

autoridades. Fossier (2018, p. 38) nega que se tratasse de assalariados, embora 

os classifique como oficiais por delegação do príncipe (auctoritas). Inimaginável, 

contudo, que não recebessem alguma retribuição de caráter público. 

 

Há outros oficiais que merecem um tratamento especial. Se o ministério 
comporta uma dimensão pública, ou seja, se for o caso de trabalhar na 
cúpula da sociedade, em que é necessário convocar hoste, exigir impostos, 
executar pela de morte, não podemos nos satisfazer com o ‘alto 
funcionário’. Os estudos desses ofícios públicos conduzem à história 
administrativa, de Roma à monarquia absoluta [...]. Eles administram um 
ofício que os ultrapassa, eles encarnam, mas sob controle, um poder que 
têm apenas por delegação; assim são os ministeriais. (FOSSIER, 2018, p. 
38).   

 

Não remanesce dúvida, portanto, que já na Idade Média tardia o contrato de 

trabalho (incluindo o hoje denominado contrato de emprego) era uma realidade 

tanto no ambiente feudal como no curso da burguesia. A existência de 

trabalhadores assalariados fulmina qualquer objeção nesse particular. 

 

Com efeito, a celebração de contratos laborais e por prazo determinado não 

era estranha à organização das relações medievais de trabalho, cujas refrações 

na atualidade contemporânea se lastreiam nos artigos 442 e 443 da Consolidação 

Trabalhista21. Fossier (2018, p. 39), a propósito, escreve que esses trabalhadores 

eram 

 

                                                 
20

  O § 4º do artigo 392 da Consolidação das Leis do Trabalho prescreve: “É garantido à 
empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos: I - transferência de 
função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função 
anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho”. E o artigo 396 dispõe: “Para amamentar 
seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher 
terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de meia hora cada um”. 
21

  O § 1º do artigo 443, celetário, tem a seguinte redação: “Considera-se como de prazo 
determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de 
serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão 
aproximada”. 
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[...] assalariados, remunerados, em princípio sob contrato (escrito ou oral) e 
por um período determinado previamente, que pode ser por hora, por ano, 
e, talvez, pela vida toda. Essa situação nos parece a forma mais natural de 
remunerar o esforço, segundo nossa reflexão (ou nossa inquietação a seu 
respeito) vinda, essencialmente, de considerações econômicas: este salário 
é suficiente para viver? Ele é proporcional à importância do trabalho ou a 
seu risco? Aos olhos do empregador, contém uma parcela de dependência 
jurídica do empregado em relação ao empregador? Todas estas questões 
formam uma trama da história dos conflitos sociais, sobretudo depois do 
século XIII, quando começou a análise dos mecanismos do emprego. A 
Idade Média, particularmente, depois dos séculos XIV e XV, interrogou-se 
sobre esse tema, sempre sem esclarecer o debate [...]. (FOSSIER, 2018, p. 
39).   

 

A ideia de interdependência entre produtor e auxiliares parece constituir um 

dos fundamentos que os medievais perceberam para boa condução das relações 

de trabalho. De fato, em tema de trabalho humano a realização de um bem da 

vida exige não só diálogo mas também reciprocidade, isto é, sinalagmatismo. 

 

Era necessário que o laço afetivo, às vezes carnal, como o da aristocracia, 
ligasse o trabalhador ao seu empregador. Eles se deviam amor e 
entreajuda. Se chegam à ruptura (rebelião de um, crueldade de outro) 
pecam mais ainda do que simplesmente abalar a paz mantenedora da 
ordem social. (FOSSEIR, 2018, p. 39). 

 

Esse modelo-método do trabalhismo medieval é peculiar e diverge da cultura 

contemporânea em vigor sobretudo no auge da Revolução Industrial relacionada 

a um constante antagonismo entre trabalho e capital22. Tal modelo-método 

medieval-tomista é considerado inclusive um ideal a ser perseguido no atual 

estágio histórico das relações de trabalho, conforme doutrinam sociólogos e 

juristas do trabalho. Nesse aspecto, Monteiro Fernandes (2002, p. 48) constata 

que as recentes reformas trabalhistas ocorridas em Portugal foram apoiadas no 

que chama “vasto consenso social e político”, unindo num mesmo objetivo as 

forças produtivas. 

 

A viabilidade política e social da reforma implica, em suma: a) que, por uns, 
passe a ser preferida uma garantia consistente e efectiva dos direitos 
sociais fundamentais, à defesa imóvel de um reduto edificado sob os 
símbolos e os avatares de um tempo social que vai longe; e b) que, por 
outros, deixe de se encarar como regra do jogo o jogo sem regras, a 
precária flexibilidade das normas inaplicadas, e se passe a exigir a tradução 
legislativa de um equilíbrio autêntico e estável entre competitividade 
económica e proteção social. (MONTEIRO FERNANDES, 2002, p. 48). 

                                                 
22

  A propósito, vide nosso artigo intitulado “Eficiência Econômica e Direitos Sociais: 
interdependência e conciliabilidade como proposta para um novo paradigma”. In: Ciências 
Jurídicas, Lisboa: Almedina, 2005, p. 178-240. 
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Noutras palavras, a questão da conciliabilidade entre capital e trabalho 

constitui um paradigma importante considerado já na experiência laboral 

medieval, embora sob perfil próprio. Se na atualidade esse paradigma resulta 

fundamentalmente da cultura dos mercados liberais, na Idade Medieval 

apresentava uma característica mais personalizada entre trabalhador e senhor-

produtor. 

 

Esse possível retorno à experiência medieval favoreceu o reconhecimento 

do direito do trabalho como direito social e, em plano mais avançado, em direito 

humano fundamental. Não sem razão, o Tratado da União Europeia23, celebrado 

em 7 de fevereiro de 1992, explicita, em seu artigo 2º, o objetivo de coesão 

econômica e social, redundante na realização de um desenvolvimento 

harmonioso no conjunto da comunidade europeia. O artigo 130-A do referido 

tratado confirma aquele objetivo, alçando-o a princípio fundamental da 

comunidade econômica europeia, mormente ao prescrever que tal se destina a 

promover políticas de coesão entre o econômico e o social24. 

 

O método de organização das relações medievais de trabalho, como visto, 

revela sensíveis diálogos com o direito do trabalho atual. Independentemente do 

positivismo que grassa na contemporaneidade em relação à regulação laboral, é 

fora de dúvida que tal positivismo constitui apenas um outro método de 

organização das relações contemporâneas de trabalho. 

 

Esse outro método não representa nem é uma categoria isolada ou 

inovadora. Muito ao contrário, ele conserva em grande medida a dinâmica 

material do trabalhismo medieval, inclusive no segmento sindical consequente à 

coalizão de trabalhadores e consubstanciada nas sucessivas corporações de 

ofício. Tudo isso expõe a busca contínua de um sistema protetivo que teve seu 

                                                 
23

  Também chamado de Tratado de Maastricht, em homenagem àquela cidade holandesa onde 
decorreu sua assinatura, com entrada em vigor a 1º de novembro de 1993. 
24

  O artigo 130-A do Tratado da União Europeia prescreve: “A fim de promover um 
desenvolvimento harmonioso do conjunto da Comunidade, esta desenvolverá e prosseguirá a sua 
acção no sentido de reforçar a sua coesão económica e social. Em especial, a Comunidade 
procurará reduzir a disparidade entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões e o 
atraso das regiões menos favorecidas, incluindo as zonas rurais”.  
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substancial alvorecer no medievo tardio. Não há, pois, direito do trabalho novo, 

mas sim direito das relações contemporâneas de trabalho sob método próprio.   

 

O método medieval das relações de trabalho, desse modo, expõe fissuras e 

obséquios representados pela afirmação revolucionária e contemporânea de que 

a lei ou norma positivista congênere encerra o fio condutor da imanência do 

direito do trabalho. Afinal, o poder e o saber erudito, em realidade, não são 

categorias que se conjuguem como um todo harmônico e fiel à efetiva evidência 

de dados cognoscitivos. Historiograficamente, o poder pode tornar-se (e 

comumente assim ocorre) uma espécie de condutor de formação de um saber 

que não se compraz com o que realmente sucede ou sucedeu no plano dos 

eventos históricos. 

 

Em verdade, o exercício do poder, em seus vários sítios de concepção, 

produz a formação de um segmento estanque da história que lhe interessa ou 

convém e não da forma que efetivamente sucedeu em seu mérito e essência. 

Nesse aspecto, Foucault (2017, p. 39) vislumbrou uma arqueologia do saber que 

concentra tal percepção. É disso que se tratará em pormenor a seguir. 

 

1.5. Arqueologia do saber histórico 

 

Ciência em si pressupõe conhecimento que, em certa medida ou forma, 

encerra garantia da própria validade (ABBAGNANO, 2003, p. 136). Não possui 

pretensão ou certeza do absoluto, embora persiga o máximo de certeza. Por isso 

mesmo é que a ciência corresponde à demonstração ou experimento das coisas, 

admitindo, contudo, eventual corrigibilidade. 

 

Disso deflui que em tema de ciência não se cogita de opinião, qualquer 

opinião ou construção, ainda que legitimada oficialmente. Citando Platão, 

Abbagnano (2003, p. 136) vaticina que “a ciência é mais válida que a opinião 

legítima e difere desta pelos seus nexos”. No mesmo sentido é Aristóteles, 

também citado por Abbagnano (2003, p. 137), para quem ciência é “conhecimento 

demonstrativo”, ou seja, decorre da “causa de um objeto”, em que “o objeto não 

pode ser diferente do que é”. 
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O conhecimento científico, em suma, é necessário. E o necessário aqui 

enfatizado corresponde à verdade, isto é, ao que é por si e independentemente 

de opiniões ou formulações legitimadas. Embora a ciência na modernidade tenha-

se baseado em experiências puramente aritméticas e geométricas, estudos 

posteriores demonstraram a importância das ciências humanas, dada a extrema 

significação dos fatos e eventos humanos (ABBAGNANO, 2003, p. 137). 

 

Não basta, porém, que os fatos e eventos humanos sejam observados 

apenas em si. A verdadeira ciência humana se debruça sobre os fatos e eventos e 

deles retira uma disciplina, uma sequência, um ritual e, por fim, uma 

consequência. Assim, de toda constatação fática emerge uma logicidade ou um 

silogismo que, entretanto, como acessórios que são, não podem deturpá-la. 

 

As considerações de Claude Bernard a respeito são muito importantes. ‘A 
simples constatação dos fatos’ – diz ele – nunca chegará a constituir uma 
ciência. Podem-se multiplicar os fatos e observações, mas isso não levará à 
compreensão de nada. Para aprender é preciso, necessariamente, 
raciocinar sobre o que se observou, comparar os fatos e julgá-los com 
outros fatos que servem de controle. (ABBAGNANO, 2003, p. 138). 

 

A corrigibilidade também é uma característica que os próprios estudiosos 

contemporâneos atribuem à ciência. Popper, por exemplo, segundo Abbagnano 

(2003, p. 140), afirmou que “O velho ideal científico do episteme, do 

conhecimento absolutamente certo e demonstrável, revelou-se um mito. A 

exigência de objetividade científica torna inevitável que qualquer asserção 

científica seja sempre provisória” Segundo ainda Abbagnano (2003, p. 140), 

 

A noção de autocorrigibilidade sem dúvida constitui a garantia menos 
dogmática que a ciência pode exigir da sua própria validade. Permite uma 
análise menos preconceituosa dos instrumentos de verificação e controle de 
que cada ciência dispõe. (ABBAGNANO, 2003, p. 140). 
 

 

A ciência histórica efetivamente se insere nesses fundamentos. Todas essas 

afirmações conduzem à percepção da propriedade de um dos requisitos 

fundamentais do conceito de História que é essencialmente a correlação e 

consequencialidade entre os eventos passados e futuros. Nesse sentido, segundo 

ainda Abbagnano (2003, p. 503), a História como ciência “remete a uma dimensão 
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do tempo e às relações que podem ser estabelecidas entre ela e as outras 

dimensões”. Arruda (2014, p. 33), por sua vez, assim discorre: 

 

A história é uma construção cujo objeto privilegiado não é o tempo 
homogêneo sequencial, mas o tempo ‘saturado de agoras’, crivado de 
situações, de circunstâncias, de temporalidades múltiplas que ao historiador 
cabe fazer ‘explodir do continuum da história’ ao inteligir seu movimento, ao 
perscrutar suas fissuras, ao delinear a profundidade das rupturas; ‘saltos de 
tigre’, movimento incoercível da história em que é perceptível ‘a inveja de 
cada presente em relação ao seu futuro’ e o sentimento de propriedade em 
relação ao passado cujas vozes escutamos, ‘ecos que emudeceram‘, mas 
que agendaram um ‘encontro secreto marcado entre as gerações 
precedentes e a nossa’. Dialógica temporal sublime que porta em si as 
aspirações do passado e os eflúvios que emanam do futuro. (ARRIDA, 
2014, p. 33).      

 

Assim é que Arruda (2014, p. 38), sem abdicar do reconhecimento das 

transformações que inauguram as sucessivas temporalidades da História, 

reafirma sua descontinuidade, cuja base fundamental é a constante relação, não 

raro simbiótica, entre o passado e o presente e entre o presente e o futuro. Assim, 

arremata com voz resoluta: 

 

A dialógica transtemporal não pode ser segmentada. Entre o passado e o 
presente, entre o presente e o futuro, não há descontinuidade. Assim como 
o passado anunciou o presente, o futuro possível também se inclui no 
organon da interpretação histórica, por integrar planos, expectativas, 
desejos, vontades que fazem parte de ambas as temporalidades, da futura e 
da presente, fundindo as dimensões do tempo numa perspectiva 
antropológica. (ARRUDA, 2014, p. 38). 

 

Acrescente-se a isso que a ciência histórica pode comportar (e efetivamente 

comporta) a ideia de tradição, entendida, conforme Abbagnano (2003, p. 503), 

como “conservação infalível e progressiva de todos os resultados ou conquistas 

do homem”. Disso decorre o significado da ciência histórica a partir da 

assimilação de teorias e procedimentos conservados e transmitidos através do 

tempo e confirmados pela historiografia ou considerados de elevada evidência. 

 

Assim, a ciência histórica em sua essência, no seu mérito, não admite 

“opções historiográficas” voltadas a consagrar determinados eventos históricos 

em detrimento do conjunto histórico e historiográfico que lhe antecedem ou 

haverão de suceder-lhes. O trabalhismo medieval, portanto, não pode ser 
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ofuscado por ociosas preferências historiográficas arraigadas à Revolução 

Industrial, como a segregá-lo em sua própria metodologia. 

 

A servidão, o colonato e, por último o trabalho livre executado no curso da 

burguesia são acontecimentos das relações de trabalho que revelam sua 

importância histórica e historiográfica para o porvir. Esse momento histórico do 

trabalho humano foi, por sua importância, capaz de estimular e despertar os 

estudos e os estudiosos do mundo do trabalho a partir das variações fáticas que 

produziu, culminando com a formatação do que hoje conhecemos por 

regulamentação legal do trabalho ou legislação social. 

 

Sem dúvida, podemos afirmar que o positivismo regulatório das relações de 

trabalho na atualidade não teria se desenvolvido sem a experiência e cultura 

organizativa e ordenadora do trabalho humano no baixo Medievo. São precisas as 

palavras do multicitado Abbagnano no particular: 

 

O significado ou a importância que o acontecimento possui como opção 
historiográfica. Também este caráter é quase universalmente reconhecido 
na metodologia contemporânea. Pode ser considerado consequência de 
caráter precedente, visto que a importância de um acontecimento consiste 
na capacidade por ele demonstrada de condicionar de um modo qualquer 
os outros acontecimentos, isto é, de produzir, no seu decorrer, variações 
que podem ser atribuídas ao acontecimento em questão. Fica 
suficientemente claro, porém, que o significado de um acontecimento (no 
sentido agora esclarecido) não é uma qualidade que lhe seja inerente de 
modo absoluto e que o acompanhe em qualquer contexto historiográfico, 
mas pode variar segundo os contextos ou as escolhas que os regem. 
(ABBAGNANO, 2003, p. 507-508).    

 

 Não se pode, portanto, transformar a historiografia do trabalho humano do 

medievo numa categoria isolada que a divorcie da própria ciência histórica em 

sua conceituação e mérito. Historiografar os acontecimentos concernentes ao 

trabalhismo medieval constitui regular exercício de passagem histórica que 

condicionou (e ainda condiciona) os estudos do trabalhismo na Idade Moderna e 

na Idade Contemporânea. Assim é como se põe a ciência histórica. 

 

Com efeito, a arqueologia do saber histórico, vertido ou não em ciência 

histórica, concentra as investigações a respeito da constituição histórica dos 

saberes, conduzindo a discursos ditos científicos qualificados como verdadeiros. 
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Ao mesmo tempo, tal arqueologia, segundo o citado filósofo, objetiva minar ou 

desqualificar outros estudos ou teorias não exatamente alinhados às 

singularidades dos eventos. 

 

Noutro dizer, conforme adverte Foucault (2014, p. 56-57), certos “saberes” 

ou “formações discursivas” considerados como tal e dotados de virtual realidade 

não são senão construções artificiais, às vezes intencionalmente procriadas ou 

elaboradas para formar disciplinas ou ciências voltadas a atender determinados 

interesses, entre os quais os de subestimar ou ofuscar teorias ou eventos de 

autoridade dogmática. 

 

A “arqueologia” nesse sentido concentra a ideia de teorema ou fórmula que 

Foucault utilizou para evidenciar o roteiro da formulação dos discursos ditos 

verdadeiros e/ou de autoridade. É, por assim dizer, um arquétipo que favorece a 

impressão de um saber científico infenso, fortemente infenso, a contestações. 

 

É em razão desse arquétipo, dessa “arqueologia”, que os discursos artificiais 

pretendem realizar recortes da história das instituições e do conhecimento. Nisso, 

é importante indagar: por que a historiografia subjacente à Revolução Industrial 

ignora referências importantes do trabalho na Idade Média como embrião do 

trabalhismo? Por que a concepção moderna e pós-moderna do direito do trabalho 

parecer olvidar o trabalho servil e dos vilões sob pretensa inexistência de um 

mínimo de subordinação e retribuição? E por qual razão o intitulado direito do 

trabalho constitui em verdade e em essência mero direito do emprego? 

Obviamente tais interrogantes e suas respostas revelam-se importantes, senão 

substanciais, para entender-se o recorte histórico de que estamos a evocar. 

 

Por outro lado, desde a eclosão da epistemologia francesa, de forte 

influência sobre Foucault, procuraram-se desenvolver substanciais investigações 

sobre a história e a estruturação das ciências. Embora a escola epistemológica 

francesa reunisse em sua concepção originária a história continuada das ciências, 

acabou por perverter-se e sucumbiu ao estabelecer recortes históricos que 

sugerem segmentos estanques e incomunicáveis entre as ciências de cada 
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época. Nesse panorama, bom realçar as impressões de Yazbek (2015, p. 33-34) 

no particular: 

 

Com efeito, a epistemologia francesa pretende avaliar a ciência do ponto de 
vista de sua cientificidade e, para tal, elege como seu instrumento 
privilegiado a análise histórica. Mas, ao tematizar as ciências em sua 
historicidade, a escola epistemológica acaba por romper com a própria 
noção de uma história cumulativa, continuísta, de sorte que não se trata 
mais de compreender o trabalho científico nem a descoberta progressiva de 
uma realidade já inscrita nas coisas e nem tampouco a ‘automanifestação’ 
do espírito humano através da pesquisa científica. Assim, uma 
epistemologia como a de Bachelard, por exemplo, não procura, no curso da 
história, estabelecer os ‘começos silenciosos’ de uma ciência, ou mesmo a 
linhagem de seus precursores, mas sim a ‘aparição’ de um novo tipo de 
racionalidade e de seus efeitos múltiplos. (YAZBEK, 2015, p. 33-34).                                     

  

Os recortes epistemológicos da ciência histórica parecem encontrar apoio a 

partir das concepções de autores como Gaston Bachelard e Georges 

Canguilhem, para quem a História “possui um estatuto de descontinuidade” a 

partir de “filiações conceituais” (Apud YAZBEK, 2015, p. 35). No entanto, é 

questionável admitir-se tais concepções como de autoridade definitiva quando se 

constata que, ao menos no tocante às ciências humanas como a História, as 

manifestações do poder político e do poder econômico podem interferir de forma 

“politicamente adequada” para afirmar sua continuidade. 

 

Em outras palavras, se para as ciências exatas o pensamento de Bachelard 

e Canguilhem pode alcançar algum proveito, tal não ocorre com a mesma 

dimensão no caso das ciências humanas, entre as quais a história da 

humanidade. Na ciência histórica todo recorte obtuso representa certa ruptura 

com a verdade dos eventos que integram sua essência. 

 

As investidas do poder em conjunto com vulnerabilidades cognoscitivas 

talvez tenham, intencional ou inadvertidamente, negado conteúdo e forma à teoria 

do trabalho no baixo Medievo. Equívocos historiográficos certamente relegaram a 

cultura do trabalho medieval a plano dogmático e mesmo epistemológico alheio 

ao lugar que merece no âmbito das ciências humanas. O saber científico, 

entretanto, se sustenta por si e sempre ocupará a posição de destaque que a 

verdade lhe confere. 
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A disciplina jurídico-histórica do trabalho na Idade Média tardia demanda, 

pois, uma investigação cujo fator social e religioso direciona as ações dos 

protagonistas das relações de trabalho. A teoria do trabalho no espaço medieval 

não se perfazia com métodos que se definiram como indispensáveis e imanentes 

à conceituação das ciências contemporâneas; nem por isso, deixou de incorporar 

inteligibilidade metodológica própria que lhe dá perfil e conteúdo de disciplina 

formal. 

 

Assim é que a cultura cristã católica possui especial relevância no panorama 

laboral medieval. A doutrina de Tomás de Aquino a respeito das atividades 

humanas e seu comportamento, realizada na atmosfera acadêmica da 

escolástica, ostenta importância singular, conquanto utilizada regularmente em 

salões universitários, administrativos e tribunalícios da atualidade. 

 

Não hesitamos afirmar que referida doutrina tomista confirmou, no contexto 

da Igreja Romana, e diante dos movimentos econômicos e sociais daquele 

quadrante temporal, que a atividade laboral era, como é, digna de atenção dos 

estudiosos e historiadores, designadamente por possibilitar a qualificação de uma 

formal teoria do trabalho. 

 

A Revolução Industrial, portanto, não constitui rigorosamente o marco inicial 

do trabalhismo. Evento contemporâneo que é, a Revolução Industrial esteve 

relacionada, no mais das vezes, ao iluminismo jurídico-positivista que invadiu as 

hostes do poder na Europa Ocidental. A historiografia da baixa Idade Média, 

contudo, revela que o trabalhismo era uma realidade naquele segmento temporal, 

embora sob modelos jurídico-históricos peculiares. 

 

É nessa perspectiva que todo saber, científico ou não, encerra arqueologia 

própria. A arquitetura do trabalho no medievo sapiencial se insere num contexto 

de conhecimentos e sensibilidades que não são abraçados pelo cientificismo 

iluminista que permeia o conceito de saber da contemporaneidade. Entretanto, 

essas oscilações dirigidas ao saber formal contemporâneo longe estão de 

merecer e mesmo registrar uma pretensa ruptura da inteligência que os 

estudiosos medievais destinaram à cultura social do trabalho na era escolástica. 
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CAPÍTULO 2 

 

O TRABALHO NO BAIXO MEDIEVO. TEORIA E HISTORIOGRAFIA 

 

2.1. Estabilidade institucional 

 

A Idade Média constituiu-se num período de especial dinâmica social e de 

singular estabilidade das instituições. O homem medieval conduzia-se sob 

padrões e costumes reputados convenientes pelo estado natural das coisas, 

fundamentalmente emergentes da ordem divina. (HUIZINGA, 2010, p. 204-205). 

Mesmo as eventuais alterações sociopolíticas de iniciativa do reino ou do feudo 

eram apenas uma confirmação da ordem que se sucedia para a continuidade da 

convivência social. Toda atividade do homem medieval, seja manual ou 

intelectual, era impulsionada pela continuidade e preservação da estabilidade das 

relações sociais, jurídicas, políticas e econômicas numa espécie de convicção da 

sedimentação do bem-estar comunitário. 

 

Há, por outro lado, uma natural vocação dos estudiosos medievais em 

prestigiar as instituições colegiadas e distingui-las de seus membros, não para 

olvidar destes últimos mas para guardar a pujança das ações supraindividuais a 

bem de todos. E, nisso, a comunidade medieval, entre intelectuais e campesinos, 

flui num processo de continuidade que, intencional ou inadvertidamente, prima 

pela solidez das instituições indispensáveis à sua vida. 

 

O feudalismo pode ser citado como modelo histórico-medieval fundamental 

de disciplinamento do trabalho, estabelecendo as primeiras diretrizes da relação 

sociojurídica envolvendo trabalhador e tomador de serviços, sob vínculo de 

subordinação e não escravidão. Mesmo sendo possível vislumbrar resquícios do 

regime escravista, é induvidoso que a servidão representou o anúncio regulatório 

do trabalho livre em relação à escravidão. O então escravo passa à condição de 

servo, ou seja, trabalhador, ainda que sob incipiente remuneração, e não como 

substancial coisa inanimada. Fossier (2018, p. 28), a propósito, pondera que 
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“A novidade capital, de data incerta (talvez desde os séculos V e VI), 
consistiu em instalar o escravo e os seus em um pedaço de terra que ele 
cultivará para o senhor: é-lhe fornecida uma casa; torna-se ‘casado’ 
(casatus). Aliás, o sistema de exploração do solo dos grandes domínios 
exigia esse processo. Os escravos ‘domésticos’ permanecem à disposição 
do senhor em sua habitação, suas oficinas e suas áreas comuns; outros 
trabalham a terra (mas, como os primeiros, além de sua segurança, 
recebem responsabilidade e dons, que os segundos guardam, para sua 
subsistência [...]). O princípio do trabalho gratuito e sem limites (que conduz 
a lhes colocar aqui) não existe mais”. (FOSSIER, 2018, p. 28). 

 

A transição entre escravidão e servidão sucedeu nesse panorama 

aglutinador de prestígio do regime feudal e evolução das relações de trabalho no 

campo. O servo trabalha de forma a concentrar colaboração e subordinação com 

o tomador de serviços. Embora sem ostentar a condição do que hoje se percebe 

como sujeito de direitos, alcançou importância singular no espaço feudal. 

 

O servo trabalha a terra como um homem livre, paga, como este, sua renda 
em remessa ou em corvetas. Pode ser que sua terra seja um pouco mais 
penosamente atingida do que as outras, porém, como homem livre, ele 
pode chegar a reunir um lucro que não se lhe retira e o qual ele usa para se 
libertar. Numa aldeia, casos de servos mais ricos que seus vizinhos livres 
são constantes. (FOSSIER, 2018, p. 51). 

 

Não é diferente na cidade, guardadas as devidas proporções. A liberdade de 

agir do laborista citadino é, no dizer de Fossier (2018, p. 55), “o seu capital inicial” 

que o estimula “para fazê-lo trabalhar”. De igual modo que no espaço feudal, o 

incipiente operário da urbe, antes servo, é pessoa natural, não equipamento de 

raiz do senhor-produtor, permitindo um grau de satisfação contratual que 

conserva a estabilidade comunitária.   

 

Le Goff (1983, p. 125) expõe que o feudalismo não é senão um conjunto de 

laços que une os segmentos dominantes da sociedade medieval para fins de 

proveito e cultivo da terra de sua propriedade. É, segundo suas palavras, a 

conjugação da homenagem e do feudo. 

 

Bloch (2014, p. 81-96), por sua vez, sustenta haver duas “idades feudais”, 

uma relacionada a práticas como povoamento, vida de relação e trocas; outra 

relacionada a uma revolução econômica representada pela efervescência do 

comércio. Trata-se, pois, de fenômeno tipicamente europeu-ocidental constitutivo 
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de um sistema de governo local pautado no domínio da terra e de seus servos. 

Colliva (1998, p. 490), no particular, ressalta: 

 

O sistema feudal na sua maturidade outra coisa não é senão o produto da 
tentativa régia, parcialmente conseguida, de substituir uma nova classe 
dirigente de origem monárquica pelas velhas castas dirigentes, formadas 
tradicionalmente, pelos diversos grupos étnicos populares germânicos (...). 
Por feudalismo, nos referimos aqui exclusivamente àquele fenômeno 
tipicamente europeu-ocidental, que viu sua aurora concreta na época 
carolíngia (séculos VIII-IX) e conheceu seu definitivo ocaso – como sistema 
de governo local – na época da Revolução Francesa.… (COLLIVA, 1998, p. 
490). 

 

A disciplina do trabalho nesse contexto não pode ser confundida com a 

necessidade de edição de leis positivas ou outras normas escritas de regulação 

ostensiva do trabalho. É que, na Idade Média, o direito natural e o direito 

costumeiro alcançaram autoridade teórico-jurídica de elevado cabedal. Kelly 

(2010, p. 179), citando Aquino, expõe: 

 

Porém, tanto a observância costumeira como o ato legislativo deliberado 
são modos válidos de legislar. A razão e a vontade humanas estão por trás 
de ambos: no segundo caso, expresso por palavras; no primeiro, por atos 
(...). Segundo São Tomás, mesmo a comunidade que não tem autoridade 
para fazer leis para si pode desenvolver um costume passível de adquirir o 
vigor de lei, se for tolerado pelo poder legislativo; a tolerância é tomada 
como sinal de aprovação. (KELLY, 2010, p. 179). 

 

A relação de trabalho entre senhores, servos e colonos remete ao que 

Gonzaga (2004, p. 25) concebe por necessidade de uma lei natural de 

convivência e ajuda mútua entre os homens pelo querer do Criador. Com efeito, 

na medida em que aos homens foi estabelecida uma ordem de convivência e 

interdependência, o trabalho realizado por uns em proveito de outros, mediante 

retribuição ou troca de interesses, necessariamente atende a essa ordem. 

 

Disso resulta que a própria prestação do trabalho sob subordinação ou 

cooperação constitui uma lei natural preestabelecida e consequente à ordem de 

convivência e interdependência. Noutro dizer, a lei natural que implica na ordem 

de convivência e interdependência entre os homens perfaz uma lei sociojurídica 

porque projeta um estado natural e necessário de relacionamento entre os 

homens, com estabelecimento de obrigações recíprocas e equivalentes. A relação 
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laboral entre senhores e servos ou colonos obviamente se insere nesse contexto. 

(GONZAGA, 2004, p. 26). 

 

A sociedade medieval, por outro lado, está especialmente envolta em 

hierarquias, organizações e agrupamentos. (BLOCH, 2014, p. 177). Não se 

concebe atividade humana medieval desgarrada de um superior hierárquico e de 

grupos sociais bem definidos. Daí o prestígio que as corporações de ofício e as 

demais congregações sociopolíticas alcançaram, designadamente a Igreja, os 

Reinos e os grêmios. (PISTORI, 2007, p. 35). E, nesse aspecto, as corporações 

auxiliam na organização do trabalho. 

 

O surgimento das cidades e a formação da burguesia certamente 

representaram um novo marco evolutivo do trabalho no medievo duzentista. 

Podem-se relacionar os seguintes eventos como fundamentais para o 

desenvolvimento das cidades e da burguesia: a) o desenvolvimento do comércio 

de especiarias nas regiões da Itália, França e Espanha; b) os contatos comerciais 

com o Islão; c) o aparecimento das atividades monetárias como empréstimos, 

criação de títulos de crédito (especialmente letra de câmbio) e formação de 

sociedades comanditárias; d) fomento da agricultura de abastecimento das 

cidades em substituição à agricultura de subsistência. 

 

Destaque-se ainda o início da monetarização, contribuindo para a formação 

de trabalho subordinado nos moldes de uma relação jurídica laboral formal ou 

expressa. O surgimento e incremento do comércio poderia ser também anunciado 

como um marco divisor absoluto entre o mundo laboral medieval feudal e o 

desabrochar da burguesia. Isso, porém, definitivamente não é correto nem 

verdadeiro no âmbito da historiografia das relações de trabalho. 

 

Difícil acreditar que todos esses acontecimentos não tenham proporcionado 

ou mesmo impulsionado a regulação formal do trabalho subordinado e retribuído. 

Ainda que sob a orbe dos costumes, é inegável que o surgimento dos 

conglomerados urbanos e do comércio ostensivo foi seguido pela reestruturação 

político-jurídica e sociojurídica do trabalho humano, este de fundamental 

importância para circulação da riqueza. 
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O desenvolvimento das cidades e do comércio pré-capitalista certamente 

põe em declínio o sistema e economia feudais. Com isso, a organização e 

regulação formal do trabalho tornou-se uma necessidade para o desenvolvimento 

econômico capitaneado pelo comércio em geral. O trabalho na baixa Idade Média 

repousa sobre uma nova modalidade consistente no domínio útil da força de 

trabalho do trabalhador (dominia), rompendo com o domínio direto (dominium) 

representado pela propriedade da pessoa (e não do trabalho) do trabalhador. 

Grossi (2014, p. 293), a propósito dessa inovação, explica que 

 

A resposta foi a doutrina do domínio dividido. Não mais o dominium, mas os 
dominia, o domínio direto e o domínio útil. Sobre uma mesma coisa eram 
possíveis duas situações de vínculo, aquela relacionada a uma espécie de 
núcleo interno, de substância recôndita (a substantia rei) e aquela 
relacionada a uma espécie de exterioridade economicamente apreciável e 
fruível, a utilidade (a utilitas rei). (GROSSI, 2014, p. 293). 

 

Em todo esse panorama sócio-político-jurídico, a doutrina de Tomás de 

Aquino a respeito do trabalho humano vem dotada de peculiaridades e desafios 

que culminam com uma alvissareira teoria crítica. De início, tal doutrina não se 

alinha essencialmente às lições correspectivas de seu mestre Aristóteles. Embora 

Aquino conceba, como o estagirita, a distinção entre trabalho manual e intelectual, 

é induvidoso que se inclina pelo reconhecimento da humanização e consequente 

dignidade do trabalho manual. 

 

O trabalho manual é, por assim dizer, dotado da mesma dignidade do 

trabalho intelectual, guardadas as proporções de ordem social. O trabalho 

intelectual apresenta primazia em termos de vida puramente espiritual e de 

estudos, assim como o trabalho manual eleva em importância em termos de 

agricultura, pecuária e serviços indispensáveis à vida material das pessoas. 

 

2.2. O trabalhismo medieval 

 

O aprofundamento dos fatores de produção a nível capitalista que se 

desenvolveu no curso da Revolução Industrial mantinha, senão ainda mantém, 

estreita conexão com as formações socioeconômicas pré-capitalistas do mundo 

feudal e burguês imanentes à Idade Média tardia, inclusive com incursões do 
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saber escolástico. Destacam-se as impressões de Martín Cea (1996, p. 94-95) 

nesse segmento: 

       

...las relaciones sociales de producción no mantienen el mismo lugar, ni 
presentan las mismas formas, ni producen los mismos efectos según las 
sociedades y las épocas; o, lo que es lo mismo, habría que pensar, por 
tanto, que cada sistema o modo de producción – y, por supuesto, también el 
feudal – posee su peculiar racionalidade económica, que difícilmente se 
puede entender con los parámetros actuales; por eso, y volviendo a retomar 
de nuevo el caso concreto que nos ocupa, me parece un gravísimo error 
identificar las relaciones sociales feudales con los aspectos estrictamente 
económicos, ya que entonces no comprenderíamos ni la lógica económica 
del feudalismo, donde los factores extraeconómicos juegan un papel de 
primerísimo orden, ni el funcionamiento cotidiano y preciso de sus 
relaciones de producción, fuertemente mediatizadas por la influencia de 
elementos políticos y ideológicos. (CEA, 1996, p. 94-95).    

 

O panorama que estamos a apresentar não representa nem comporta uma 

alternativa à análise dogmática e axiológica do surgimento do direito do trabalho. 

Trata-se, antes de tudo, de uma percepção historiográfica. O mundo feudal e 

burguês do trabalho não se constitui, portanto, numa pontual opção de construção 

desse segmento do conhecimento e formalização de uma disciplina jurídica. A 

concepção historiográfica do trabalhismo na Idade Média tomista é fato concreto, 

embora sob singularidades que nem sempre se comunicam com a teoria jurídica 

do trabalhismo contemporâneo. 

 

Conceitos como “trabalho”, “repouso semanal remunerado”, “empregado”, 

“servidor”, “salário” e “jornada” têm para nós na contemporaneidade uma 

significação bastante precisa e técnico-jurídica. No medievo escolástico, 

entretanto, sua compreensão metodológica concentrava uma dinâmica própria e 

singular para aquele segmento temporal, não obstante existisse formal ou 

informalmente com a mesma finalidade de composição orgânica e organizacional 

em termos de disciplinamento jurídico-normativo. 

 

Para se ter uma ideia mais clara do que estamos a indicar, mister revelar, na 

voz do multicitado Martín Cea, o alcance bem geral do que se identifica como 

“trabalho” na Idade Média escolástica em comparação ou analogia com a 

concepção revolucionária e contemporânea. Assim se manifesta: 
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‘Labores’ son, por lo tanto, las faenas que se realizan en el campo y ‘obras’, 
por el contrario, las que se realizan en los talleres; mas aún, la misma 
palavra “trabajo” en los siglos XIV y XV no parece haberse desprendido del 
lastre de la vieja etimologia latina que la identificaba con ‘esfuerzo’ o 
‘tortura’; por eso, no es raro que los caballeros ‘trabajen’ – es decir, que se 
esfuercen y afanen en el campo de batalla -, o que los procuradores de las 
ciudades y villas ‘trabajen’ también en las cortes o ante las curias de sus 
respectivos señores para conseguir que sus iniciativas se aprueben. El 
trabajo, por consiguiente, se relaciona más con ‘esfuerzo’ – incluso, en 
fechas ya tan lejanas, como las de mediados del Cuatrocientos – que no 
con la actividad productiva (CEA, 1996, p. 96-97).     

 

É sensível, portanto, que não se pode, por impropriedade metodológica e 

mesmo deontológica, transmitir ou retroprojetar os conceitos e teorias da relação 

de emprego hoje adotados na dogmática trabalhista contemporânea, incluindo 

aquela concernente ao trabalhismo da Revolução Industrial, à disciplina jurídica 

das relações de trabalho no medievo escolástico, como a anunciar uma ruptura 

rigorosa entre as disciplinas jurídicas de ambos os espaços historiográficos. 

 

Do mesmo modo que as relações feudais concentraram uma típica relação 

jurídica entre os produtores rurais e seus auxiliares trabalhadores, numa 

concepção de proteção física a estes últimos, no mundo contemporâneo essa 

relação tem por tipicidade a produção com intento acentuado do lucro, para o que 

o produtor rural contemporâneo necessita do auxílio de empregados. 

 

É substancialmente no curso do medievo escolástico que a disciplina do 

trabalho subordinado, inclusive como hoje considerada, alcança incipiente 

importância. O trabalho campesino é certamente simbólico nesse aspecto, já que 

é em razão dele que se constroem as primeiras teorias de um possível direito do 

trabalho, conferindo-se aos campesinos prerrogativas que antes eram 

desconhecidas ou ofuscadas ante os modelos de produção e prestação de 

serviços. Vejam-se as impressões de Martín Cea (1996, p. 97) na espécie: 

 

... a finales de la Edad Media, el valor de lo que ahora denominamos 
‘trabajo’ se comienza a ser reconocido en las fuentes, que admiten ya sin 
embargos que los impuestos proceden de cuestos y sudores de labradores 
y que toda la sociedad se mantiene de los frutos y productos del campo. 
(CEA, 1996, p. 97). 

 

É nesse panorama que se vislumbra uma perspectiva de surgimento e 

regulação jurídico-histórica do trabalho naquele espaço temporal escolástico, não 
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só sob a égide da doutrina cristã católica capitaneada por Tomás de Aquino, mas 

também em razão da preocupação que se passa a devotar ao trabalho como bem 

humano passível, merecidamente, de organização e regulação. 

 

O trabalhismo medieval assenta-se sobretudo sob três elementos 

sensivelmente técnicos que descortinam sua natureza de disciplina amparada 

pelo direito de então, quais sejam: a) organização do trabalho, a partir de suas 

formas e práticas; b) divisão do trabalho, máxime com o surgimento dos negócios 

citadinos; c) especialização do trabalho, base da contratualização das atividades 

dos trabalhadores. 

 

Desde a Idade Média, portanto, o trabalho campesino e/ou operário é 

prestado sob um título jurídico de grande utilidade e importância que se protrai até 

os dias de hoje: o contrato laboral ou de atividade laboral. Tal título jurídico é 

imanente tanto ao direito privado quanto ao direito público e se constitui na teoria 

contemporânea do direito como uma fonte jurídica de excelência. 

 

Na orbe jurídico-trabalhista então, o contrato de trabalho e ajustes correlatos 

concentram a base fundamental do direito individual do trabalho e para o qual 

converge praticamente toda a legislação tutelar das relações de trabalho. Não por 

outra razão, MELGAR (1997, p. 30), afirma que “o contrato de trabalho é a figura 

central e a razão de ser do Direito do Trabalho”. 

 

Fenômeno jurídico-medieval que é, o contrato de trabalho guarda valor 

histórico e historiográfico que se conserva também na contemporaneidade das 

relações econômicas envolvendo o trabalho humano, não raro interferindo de 

forma prodigiosa em políticas econômicas e financeiras de governo e de Estado. 

Não se trata de inovação. Na baixa Idade Média, o trabalhismo contratual já se 

revelava apto e essencial nessa dinâmica econômico-financeira, de que é 

exemplo inolvidável a história da burguesia. 

 

A organização do trabalho na baixa Idade Média concentrava ainda certas 

peculiaridades entre o trabalho nas cidades e o trabalho no campo. Nas cidades, 

o esforço dos trabalhadores transcendia a simples subsistência própria e de sua 
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família, mas objetivava também um plus comparável ao lucro das empresas. Já o 

trabalho campesino, fiel às tradições feudais, mantinha a busca pelo suficiente 

para uma vida de simplicidade, não raro mantendo relações afetivas com o 

senhorio. 

 

O interesse puramente econômico, no jargão contemporâneo, não era, para 

o trabalhador medieval do campo, uma máxima a prestigiar. Entretanto, a relação 

entre trabalhador e senhorio nesse estágio historiográfico perpassava fortemente 

pela existência de interdependência econômica entre tais atores sociais. Aí está a 

origem do que se denominou na posteridade de subordinação contratual no 

tocante ao trabalhador, conferindo conotação jurídica a essa subordinação e, 

portanto, distinguindo-a de qualquer noção formal de servidão ou escravidão. 

 

Por conseguinte, a organização do trabalho no medievo sapiencial 

concebera as primeiras construções jurídicas da subordinação que, hoje, 

conferem dogmática fundamental ao direito individual do trabalho. Inequívoco, 

pois, que a subordinação jurídica que hoje informa a teoria geral do direito 

individual do trabalho certamente teve seu nascedouro na realidade prática e 

historiográfica naquele segmento temporal. 

 

Há algo de subterfúgio no ato de separar, e mesmo no de opor, o trabalho 
do assalariado na cidade daquele do camponês no campo. Todos os dois 
encontram-se numa situação de subordinação: um porque deve pedir por 
trabalho, outro porque o faz para receber pagamento. Todos os dois 
também podem ter com o seu senhor, ou patrão, relações afetivas ou, pelo 
menos, uma interdependência de interesses econômicos comuns. 
(FOSSIER, 2018, p. 43).        

 

A percepção que se extrai do trabalhismo medieval é consentânea com o 

sentido de colaboração entre os protagonistas sociais e de vínculos que conjugam 

intento de proveito material e ânimo de confraria. Não é só, como dito, uma 

relação mecânica de câmbio entre trabalho e salário; mais que isso, alude a um 

sentimento de pertencimento a um agrupamento que faz sucumbir, ao menos em 

parte, um indesejável isolamento social. 
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2.3. Os contratos e fontes normativas medievais 

 

Ao lado do Direito Natural e do direito consuetudinário, também se viu 

emergir no Medievo tomista o novel direito contratual, conjugando características 

como a obediência e a fidelidade em voga no trabalho nos feudos e as novas 

formas de produção e circulação de bens por conduto do desenvolvimento do 

comércio e da formação dos conglomerados urbanos (cidades e grandes vilas). 

 

Desse modo, tem início a construção de uma outra fonte de fundamental 

importância para a organização jurídica do trabalho. Os contratos, elevados na 

modernidade a “lei entre as partes”, ofereceram já na baixa Idade Média 

substanciais elementos para definir direitos e obrigações entre trabalhadores e 

tomadores. Embora sob ataque em seus princípios fundamentais, os contratos na 

Idade Média se desenvolveram em direção ao que hoje se afirma como direito 

contratual. Veja-se o seguinte documento reproduzido por Pedrero-Sánchez 

(2000, p. 95-96): 

 

Ao magnífico Senhor [...], eu [...]. Sendo bem sabido por todos quão pouco 
tenho para me alimentar e vestir, apelei por esta razão para a vossa 
piedade, tendo vós decidido permitir-me que eu me entregue e encomende 
a vossa proteção; o que fiz nas seguintes condições: devereis ajudar-me a 
sustentar-me tanto com víveres como em vestuário, enquanto vos puder 
servir e merecer; e eu, enquanto for vivo, devereis prestar-vos serviço e 
obediência como um homem livre, sem que me seja permitido, em toda a 
minha vida, subtrair-me ao vosso poder e proteção, mas antes deverei 
permanecer, por todos os dias da minha vida, sob o vosso poder e defesa. 
Logo, fica combinado que, se um de nós quiser deixar esta convenção, 
pagará [...] soldos a outra parte e o acordo permanecerá firme. Parece-nos, 
pois, conveniente que as duas partes interessadas façam entre si e 
confirmem dois documentos do mesmo teor, o que assim fizeram. (Formulae 
Merowingici et Karolini aevi. In: M. G. H. Hannover, 1886, p. 158. Apud 
Pedrero-Sánchez, 2000, p. 95-96). 

 

A escritura em referência não deixa dúvida de que os contratos feudais são 

anúncio e precedentes dos contratos de trabalho, celebrado com liberdade por 

ambos os contratantes e com previsão da forma de eventual dissolução. Bloch 

(2014, p. 197-198) leciona que os contratos feudais possuíam inclusive vocação 

alimentar, ou seja, destinavam-se também a solver necessidades de 

sobrevivência dos vassalos e demais trabalhadores. Inequívoco, pois, que a 



65 

 

organização jurídico-contratual do trabalho humano retribuído era uma realidade 

já sob o regime feudal. 

 

Benefício e feudo: a ‘tenure’ – salário [...]. Desde a origem, numa palavra, as 
relações de dependência tiveram o seu aspecto econômico. Tanto a 
vassalagem como as outras [...]. Na verdade, as condições gerais da 
economia apenas permitiam ao chefe do grupo de vassalos, ou a qualquer 
patrono, dois modos de remuneração. Podia, albergando o home em sua 
casa, alimentá-lo, vesti-lo, equipá-lo, a suas expensas. Ou então, atribuir-lhe 
uma terra ou, pelo menos, rendimentos fixos tirados do solo, transferindo 
para o homem a preocupação de prover à sua própria manutenção: 
chamava-se ‘acasar’, nas regiões de língua francesa, à letra, dotá-lo em sua 
casa particular. (BLOCH, 2014, p. 197-198).   

 

Paulo Grossi (2014, p. 131) expõe que os contratos agrários da era medieval 

constituíram o instrumento essencial da locação de coisas, em especial a locação 

de imóveis (terras) para cultivo. Trata-se de uma das manifestações do que o 

autor denomina “negócios intervivos”, estes informados por contratações atípicas 

que favorecem a diversidade dos conteúdos contratuais e reportam-se sobretudo 

à práxis. 

 

A linha tendencial que envolve toda a prática negocial é, porém, a da 
atipicidade: o mundo jurídico encontra seus instrumentos adequados de 
ação não em esquemas rígidos baseados em modelos precedentes (os 
romanos, por exemplo) ou codificados em modelos recém-elaborados. O 
uso é avesso à criação de protótipos rígidos; seus modelos são flexíveis e 
mutáveis, com uma confiança total nas intuições do notário e na boa-fé das 
partes. (GROSSI, 2014, p. 131). 

 

Outra dimensão especial da atipicidade dos ajustes contratuais era a 

mitigação da manifestação de vontade dos contratantes. Os usos e a práxis 

medievais prevalecem nos contratos e não podiam ser suprimidos de forma 

absoluta pela vontade contratual. Segundo Grossi (2014, p. 133), o consenso nos 

contratos medievais encontrava óbice nas disposições do direito costumeiro e não 

podia (nem pode) ser entendido na conformidade do moderno pacta sunt 

servanda. 

 

Cada aforamento e cada concessão em caráter precário teriam aquele 
conteúdo que tempos, lugares e condições reclamavam de maneira 
esparsa. Aforamento e concessão em caráter precário - ou melhor, cada 
aforamento ou cada concessão em caráter precário, redigidos pelas mãos 
rústicas, mas sensíveis do notário local – encontravam nos usos sua fonte e 
sua legitimação social e jurídica. E os usos – mais que a vontade das partes 
– ditavam as regras que o fiel notário reunia; as partes não podiam deixar 
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de pretender aquilo que emergia das coisas e dos fatos por meio dos usos. 
(GROSSI, 2014, p. 133). 

 

O dispêndio da energia física do trabalhador nos contratos feudais (locatio 

operis) tem como consequência a possibilidade de aquisição da propriedade de 

parte da terra trabalhada. Embora tal situação não tivesse objetivos sociais 

primários (valorização do trabalho e dignidade do trabalhador) é inegável que 

também contribuiu para reconhecimento econômico do trabalho operário. 

 

O uso – o contrato – como é óbvio, é claramente consuetudinário – tem 
como objetivo incentivar tais formas de colonização, e o faz pretendendo 
que a energia física despendida numa transformação econômica tão valiosa 
não seja frustrada. Por motivos que não são absolutamente sociais, mas 
puramente econômicos, o trabalho – a energia-trabalho – torna-se um modo 
de aquisição da propriedade. (GROSSI, 2014, p. 134). 

 

Ainda no domínio de outras fontes normativas, o direito natural é 

induvidosamente uma fonte jurídico-normativa medieval também na orbe 

laborativa. A existência do direito natural como fonte normativa é afirmada por 

Gonzaga (2004, p. 24) como uma necessidade da própria coexistência do 

homem. De fato, abstraído de leis naturais de controle social, o homem, mais que 

os brutos, tornar-se-ia destruidor da própria criação. 

 

As leis naturais dirigidas aos homens são, por assim dizer, tais como o 

próprio Deus, ou seja, uma categoria necessária e nunca contingente. E, na voz 

do comentado pensador, se é certo que Deus nos é superior, não é menos certo 

que nos pode dirigir leis. Eis a inequívoca existência de leis naturais, isto é, de um 

direito natural de caráter normativo. (GONZAGA, 2004, p. 25). 

 

A própria criação do homem com destino à felicidade e ao bem é uma regra 

fundamental da razão natural do Criador. A felicidade está na posse do bem. 

Trata-se de regra de direito natural que possui ampla eficácia normativa. Nas 

palavras de Gonzaga (2004, p. 26), a vontade de Deus de coexistência feliz dos 

homens é direito natural. 

 
Deus, sendo um ente sumamente santo, não há de querer senão que suas 
criaturas gozem a felicidade, de que fez capaz a sua natureza; logo, não há 
de querer que os homens concorram para a sua própria infelicidade. E não 
é isto uma lei a que vivemos sujeitos? Só quem for tão ímpio que negue que 
a vontade do criador serve de lei às suas criaturas, se atreverá a negar. 
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Daqui vem que, consistindo a felicidade na posse do bem, e na isenção do 
mal, não só poderei ofender a mim próprio, mas nem maquinar aos meus 
semelhantes um mal e roubar-lhes o bem, quando sei que Deus quer que 
eles vivam na posse de um e na isenção do outro (...). Deus há de querer 
que este concorra para a sua conservação, porque quem quer os fins, há de 
querer os meios para ele necessários. (GONZAGA, 2004, p. 26). 

 

A relação de trabalho entre senhores, servos e colonos remete ao que 

Gonzaga (2004, p. 25) concebe por necessidade de uma lei natural de 

convivência e ajuda mútua entre os homens pelo querer do Criador. Com efeito, 

na medida em que aos homens foi estabelecida uma ordem de convivência e 

interdependência, o trabalho realizado por uns em proveito de outros, mediante 

retribuição ou troca de interesses, necessariamente atende a essa ordem. 

 

Disso resulta que a própria prestação do trabalho sob subordinação ou 

cooperação constitui uma lei natural preestabelecida e consequente à ordem de 

convivência e interdependência. Noutro dizer, a lei natural que implica na ordem 

de convivência e interdependência entre os homens perfaz uma lei jurídica porque 

projeta um estado natural e necessário de relacionamento entre os homens, com 

estabelecimento de obrigações recíprocas e equivalentes. 

 

A relação laboral entre senhores e servos ou colonos obviamente se insere 

nesse contexto. (GONZAGA, 2014, p. 28-29). Lei natural assim existente é lei 

jurídica. Também é de se invocar nesse panorama a necessidade de uma fonte 

das obrigações travadas entre senhor e servo. Ora, se é certo que não há 

obrigação sem lei e se as obrigações celebradas entre senhor e servo não 

decorrem de lei escrita ou positiva, não é menos certo que essa lei das 

obrigações, no medievo tomista, não é senão a lei ou direito natural. E, nisso, a lei 

ou direito natural possui eficácia normativa, conquanto lei ou direito que obriga. 

 

Por outro lado, o que distingue o direito natural do direito positivo é, 

fundamentalmente, que este último é vulnerável e arbitrário enquanto aquele é a 

ordenação do que é permanentemente racional e adequado aos homens em 

convivência, no que se incluem as obrigações recíprocas e equivalentes. E isso 

se aplica ao trabalho no medievo, constituindo uma disciplina jurídica. 

 



68 

 

O direito comum (ius commune) é também uma fonte substancial do direito 

medieval. É imperioso, entretanto, definir os limites e o alcance do ius commune 

para efeito de distingui-lo do direito romano propriamente dito, já que ambos 

constituem categorias singulares, embora convergentes. Segundo Marques 

(2002, p. 14), “O conceito de ‘direito comum’ abarca um fenômeno dinâmico que 

não conhece limites étnicos ou geográficos e cuja história não deve confundir-se 

com a dos direitos nacionais”. 

 

Assim é que o ius commune é entendido em sentido amplo e em sentido 

restrito, segundo Acúrcio. (MARQUES, 2002, p. 14). Em sentido amplo, o direito 

comum confunde-se com o direito natural e com o direito das gentes; em sentido 

restrito equivale ao direito do Império, ou seja, com o direito romano. Em todo 

caso, essa classificação corrobora a concepção da normatividade do direito 

natural e sua especial e volumosa importância em toda a Idade Média. 

 

A complexidade do direito comum confirma a eficácia normativa dos direitos 

próprios e/ou particulares em confronto com o direito romano. Esses direitos 

particulares (estatutos corporativos, costumes, normas escritas etc.) certamente 

concentram o tradicional direito natural, especialmente diluído na praxis, ou seja, 

no direito consuetudinário. Nesse sentido, 

 

O direito comum pressupõe a existência de um outro ou de vários outros 
direitos com o qual ou com os quais estabeleça determinadas relações. E, 
de facto, na Europa Cristã, a par do direito romano existem ainda o 
canônico e o direito das diversas entidades superiores (territórios, cidades 
etc.). Se os primeiros glosadores ignoraram os „iura propria‟, os civilistas 
posteriores tiveram que enfrentar a realidade, reconhecendo 
progressivamente o costume, depois os estatutos e, finalmente, as leis (...). 
Os “iura propria” representam normativamente as partes em que se 
decompõe a unidade. (MARQUES, 2002, p. 15). 

 

No transcorrer do século XIII, o direito comum representa a própria 

expressão da ordem jurídica. É o direito por excelência. Nele se concentram todos 

os segmentos do ordenamento jurídico medieval. O pensamento jurídico perfaz-

se sobre ele e nele expressa a concepção da eficácia normativa. O direito 

positivo, em que pese existente, tem significado e alcance distintos do que se 

verificou na modernidade e se verifica na contemporaneidade. É apenas 
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segmento e coadjuvante do direito comum. Não há, a rigor, ordenamento jurídico 

positivo. 

 

A equidade é outra fonte formal e fundamental do direito medieval. Com ela, 

o direito natural, expressão da própria justiça, é a norma por excelência, jurídica e 

metajurídica. É, pois, dotado de eficácia normativa e predomina, como praxis ou 

como equidade, em todo o tecido jurídico da Idade Média tardia. 

 

Talvez seja essa a concepção fática essencial que falta aos juristas 

contemporâneos do trabalho ao advogar, com voz absoluta, a típica Revolução 

Industrial como marco histórico-jurídico fundamental do surgimento do 

justrabalhismo. Não se pode estudar o direito medieval sem mergulhar nas 

aptidões e peculiaridades da ordem jurídica daqueles bons tempos. 

 

Empregar um olhar meramente juspositivista no sistema jurídico do medievo 

é incorrer em equívoco que renega a verdadeira pujança das atividades dos 

juristas e filósofos do direito medieval, deixando sob penumbra uma série de atos 

e formas que se revelaram adequados e úteis para muitos dos engodos jurídicos 

recorrentes inclusive no porvir. O direito é também produto de percepções. 

Segundo Grossi (2014, p. 286), 

 

...não devemos falar de hierarquia de fontes, como, no entanto, se fez. Tal 
noção é totalmente moderna e pressupõe a convicção de um único 
ordenamento válido, de um único ente produtor do direito, de uma única 
fonte do direito identificada na manifestação de vontade do ente e em 
relação a qual qualquer outra deve ser considerada como secundária e 
condicionada. A hierarquia das fontes pressupõe uma visão rigidamente 
monista da ordem jurídica, que mostra o Estado como único ente legitimado 
a produzir o direito, o único que pode também legitimar a sua produção no 
âmbito que ele predeterminar e definir. Ou seja, estamos necessariamente 
num horizonte que é o oposto do medieval, o oposto de uma pluralidade de 
ordenamentos, o oposto de uma prioridade do jurídico sobre o político. 

 

No âmbito do direito comum medieval uma singular categoria cognoscitiva 

possui especial relevo: a interpretação dos fatos. Como se dá referida 

interpretação? Trata-se, em suma, de estabelecer predomínio dos fatos sociais 

em si como elemento hermenêutico. Grossi (2014, p. 16) nos revela seu o alcance 

fundamental: 
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De fato, parece-nos que jamais como na Idade Média o direito representou 
ou constituiu a dimensão profunda e essencial da sociedade, uma base 
estável que se destaca do caráter caótico e mutável do cotidiano, isto é, dos 
eventos políticos e sociais do dia a dia. 

 

Já por essas palavras é perceptível que o direito medieval é constituído 

essencialmente pela observação dos fatos sociais, políticos e econômicos, assim 

como pela sua dinâmica e projeção em face dos valores que a comunidade 

entende vigentes e adequados. Em outras palavras, o direito no medievo, 

especialmente no medievo sapiencial, é produto dos fatos, dos costumes jurídico-

religiosos e jurídico-filosóficos. 

 

A interpretação jurídica, por sua vez, não é senão resultado da conjugação 

da observação desses fatos e respectivos valores. Os fatos são qualificados em 

consonância com a natureza das coisas e com os princípios imanentes a Deus 

criador, justo e protetor da tradição católico-romana. Interpretam-se, portanto, os 

fatos de conformidade com os valores da tradição e não com base em técnicas de 

raciocínio individual. O fato e sua qualificação são o próprio direito e é assim que 

deve ser conduzido. 

 

A interpretação jurídica assim concebida e o seu titular legítimo alcançam 

status de categoria jurídica na civilização medieval. O notário, o príncipe, o clérigo 

são, por assim dizer, os responsáveis centrais pela edificação do direito, cujos 

direito natural e direito divino nortearão sua observação, qualificação e, portanto, 

interpretação dos fatos. Grossi (2014, p. 18), a propósito, expõe: 

 

Na civilização medieval, livre das lentes e dos preconceitos positivistas, a 
atenção está totalmente voltada para o intérprete e para sua fértil atividade, 
por ser a única capaz de traduzir os valores da constituição oculta, da 
ordem jurídica fundamental, em regras de vida presentes e eficazes. 

 

É conveniente ressaltar, por outro lado, que na Idade Média a interpretação 

das normas desenvolveu-se também com base em instrumentos como a analogia, 

a sistematicidade dos corpos normativos, a equidade e a finalidade a que se 

propunham as normas, tudo sob os auspícios dogmáticos da Escola dos 

Glosadores. Nesse sentido, afirma Marques (2002, p. 31-32): 
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A atividade dos glosadores foi essencialmente interpretativa. A diversidade 
de preparação e a multiplicidade propensões pessoais não impede que em 
termos substanciais possa vislumbrar-se na escola uma idêntica 
mentalidade dogmática (...). Pode-se ler, por exemplo, o seguinte: ‘No que 
foi estabelecido contra a razão do direito, não podemos seguir a regra 
jurídica’ (D. 1,3,15). Da mesma forma, adverte-se o intérprete que não basta 
reter as ‘palavras’, mas é necessário compreender o ‘fim’ e os ‘efeitos’ das 
leis (D. 1,3,17); afirma-se que as expressões singulares devem ser 
compreendidas à luz da ‘lei inteira’ (D. 1,3,24) e defende-se o emprego da 
analogia (D. 1,3,12 e 13). 

 

A interpretação dos fatos tem, portanto, lugar de proeminência nos domínios 

do saber medieval. Precede, dessarte, à investigação propriamente jurídica assim 

conhecida nos dias de hoje, embora tenha nela sua fonte de complementação. É 

nesse panorama fático que se devem compreender as relações de trabalho pré-

revolucionárias. Talvez o resgate dessa dogmática do saber medieval tenha 

utilidade no ambiente justrabalhista contemporâneo, sabido que a atual 

complexidade das relações do trabalho (teletrabalho, terceirização, numerosa e 

minudente legislação etc.) não prescinde de avaliação imparcial e justa dos fatos 

delas subjacentes. 

 

2.4. Arqueologia do trabalho no contexto rural 

 

O mundo medieval rural é repleto de curiosidades e peculiaridades sociais. A 

reunião das pessoas em comunidades e agrupamentos, incluindo classes e 

categorias, certamente favoreceu a construção de costumes e comportamentos 

específicos e singulares. Nesse panorama se espraiam a cultura e a vivência dos 

rurícolas pobres e das suas vocações. 

 

De início, a pobreza no medievo rural, considerada em sua identidade, não 

representava uma adversidade capaz de ensejar repulsa como um todo. Embora 

premidos por toda sorte de vulnerabilidades e restrições materiais, os campesinos 

pobres da Idade Média podem ser identificados a partir de sua especial 

resistência. A arqueologia desse segmento da história do ocidente medieval 

revela um panorama que conjuga sofrimento e resignação, mas sem avançar para 

um quadro que demonstre insuperáveis paradoxos e incompatibilidades. 
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Sob influência da doutrina cristã católica, os pobres tinham a exata 

percepção de sua condição social e da missão que lhes foi determinada pela 

cultura reinante sobretudo no alto Medievo. Assim é que é perfeitamente possível 

identificar uma destacada história e arqueologia da pobreza e dos pobres no 

Medievo carolíngio, patrístico e escolástico, com todas as suas ambiguidades, 

retrocessos e avanços. 

 

A arqueologia dos pobres e pobreza campesina na alta Idade Média não se 

limitou à devoção dos cristãos. Havia comunidades e pessoas pobres que o eram 

não por opção mas pelas restrições que a vida medieval impunha, especialmente 

no espaço rural. Objetos e coisas da época, pesquisados dos arquivos e 

exposições, expunham tal vertente da vida dos trabalhadores rurais. Tais objetos 

e coisas permitem fazer uma ilação não só da veemência de vida pelo rigor dos 

rituais quotidianos, mas também em razão da rudeza do trabalho e dos esforços. 

 

Na arqueologia do trabalho medieval podemos mencionar quatro situações 

paradigmáticas: a) as condições físicas do trabalhador, especialmente o 

campesino; b) a dieta diária e a qualidade dos alimentos; c) as relações familiares 

e sociais; d) a tecnologia medieval representada pelos instrumentos de trabalho. 

 

As restrições e dificuldades da vida impostas pela pobreza recorrente refletiu 

na própria formação física do homem pobre do medievo. Ossos deformados, 

dentição incompleta ou defeituosa, baixa estatura e vulnerabilidade a doenças e 

pestes são exemplos sensíveis. Falta de acesso a cálcio, pouco contato com água 

impotável e vida em ambientes insalubres podem ser citados ainda como 

recorrentes entre os pobres e para constatação de suas adversidades físicas. A 

alimentação rudimentar certamente contribuiu para esse quadro de deficiências. 

Nesse sentido, 

 

A abolição ou pelo menos a regulamentação dos direitos de exploração dos 
espaços incultos – que prosseguiu de maneira cada vez mais sistemática a 
partir de meados da Idade Média – é talvez o acontecimento maior da 
história alimentar das camadas subalternas. Ela provocou uma 
diferenciação social dos regimes alimentares, ou melhor, uma tendência 
desta diferenciação social (que de certa forma sempre existiu) exprimir-se 
especificamente em termos de qualidade. A alimentação das classes 
inferiores foi desde então essencialmente baseada em produtos de origem 
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vegetal (cereais e legumes), enquanto o consumo da carne (principalmente 
de caça, mas também a carne fresca) tornou-se apanágio de poucos e foi 
sendo cada vez mais claramente visto como um sinal exterior de prestígio. 
(MONTANARI, 2002, p. 39). 

 

Tem-se, assim, sem dúvida, uma epopeia social que distingue a Idade 

Medieval de forma singular. Ao mesmo tempo, os paradoxos e peculiaridades que 

informam a cultura social medieval situam-se como ponto de partida para a 

definição de normas e comportamentos a implementar no porvir, seja em razão da 

correção dos exageros e superação de deficiências, seja para constatação de que 

várias outras construções medievais continuam a mostrar-se paradigmáticas para 

a convivência comunitária contemporânea. Vejamos. 

 

No Medievo, os pobres e a pobreza consubstanciavam, não raro, uma opção 

de vida, especialmente para os devotados à vida consagrada. Com efeito, as 

ordens mendicantes formadas desde a alta Idade Média, sobretudo na Patrística, 

atuavam como um fio condutor entre a vida terrena e a salvação divina. 

Dominicanos e franciscanos esforçavam-se pela disputa dos mais significantes 

votos de pobreza. Os padres da Igreja reverberavam que a pobreza não era 

senão um compromisso dos cristãos para alcance do reino celeste. 

 

O segmento cristão devotado à pobreza não derivava apenas do sentido de 

recompensa divina. Não se olvida obviamente que tal sentido constituía um 

estímulo para os mais dispersos. Não obstante, havia uma cultura de diálogo 

entre resignação na pobreza e nas privações e o próprio modo de ser virtuoso 

que pautou a vida de Cristo. A pobreza cristã, assim, identificava-se com a 

promessa de santidade e virtude, numa concepção de soerguimento consequente 

à Queda. Assim sugere Jean-Pierre Devroey (2006, p. 319) ao afirmar que 

 

Comme la non-liberté, la pauvreté subie, le travail, l'esclavage même étaient 
les fruits de la malédiction encourue par l'homme après la faut originelle et la 
sortie du paradis”. No mesmo diapasão está Michel Mollat (1966, p. 10) ao 
prescrever que “En somme, la pauvreté est une 'condition' et une vertu. 
(DEVROEY, 2006, p. 319). 

 

De certo modo, era sensível que os pobres admitiam sua condição de vida 

premida pelo sacrifício e devoção a partir da própria compreensão de mundo e 

não propriamente ou exclusivamente por imposição das circunstâncias de vida. 
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Na voz de Huizinga (2010, p. 1), a veemência da vida concentrava quase um selo 

do modo de ser do homem medieval. 

 

Honra e riqueza eram desfrutadas com mais intensidade, mas avidez, pois 
destacavam-se da pobreza e da degradação circundantes com maior 
veemência do que hoje. Um manto de pele, um fogo brilhante na lareira, 
bebidas, pilhéria e uma cama macia ainda conservavam aquele alto apreço 
pelos prazeres da vida, que o romance inglês soube perpetuar vividamente 
(…). E todos os elementos da vida mostravam-se abertamente, com alarde 
e crueldade. Os leprosos chacoalhavam  suas matracas e saíam em 
procissão, os mendigos lamuriavam-se nas igrejas e expunham suas  
deformidades. Cada estamento, cada ordem, cada ofício podia ser 
reconhecido por seus trajes. (HUIZINGA, 2010, p. 1).    

 

Basta relembrar, sobremais, a postura de Francisco de Assis que, rico de 

berço e linhagem, optou pela pobreza extrema. Tomás de Aquino também se 

debruçou sobre a questão da pobreza na Idade Média. Suas afirmações no 

particular dividem-se em três partes: a) a pobreza voluntária; b) a pobreza por 

quem nela vive; c) a pobreza por quem lhe está submetido. 

 

Quanto à primeira parte, Aquino entende a pobreza escolhida como estilo de 

vida virtuosa e pautada, como visto, na vida de Jesus Cristo. Trata-se de repulsa à 

soberba e renúncia aos bens seculares. A escolha pela vida mendicante atrai o 

sentido de purificação da alma e não está relacionada a qualquer viés pejorativo 

de privação ou tortura. Assim é que no Artigo 4 da Questão 187, II-II, da Suma 

Teológica, Aquino, citando Agostinho, responde: 

 

Os que abandonaram ou distribuíram todos os seus bens, mais ou menos 
consideráveis, ao impulso de uma salutar e pia humildade, por quererem se 
alistar entre os pobres de Cristo, tem certamente direito de subsistir do bem 
comum e da caridade fraterna. Serão dignos de louvor se trabalharem com 
suas mãos; mas, se não o quiserem fazer quem ousará obrigá–los a tal? E 
pouco importa - acrescenta no mesmo lugar – em que mosteiro ou entre as 
mãos de que irmãos indigentes esse homem entregou os seus bens; pois, 
todos os cristãos não formam mais que uma república. (AQUINO, 2005, p. 
707). 

 

Quanto à segunda parte, Tomás de Aquino sugere o emprego do meio-termo 

entre a avareza e a prodigalidade. Ser afortunado de bens não é, por si só, 

pecado, mas exige sensatez e liberalidade para com os necessitados. Em igual 

medida, a prodigalidade é viciosa. Despojar-se dos bens em extremo prejuízo 
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próprio e da família não eleva de virtude o pródigo. Assis discorre no Artigo 2 da 

Questão 66, II-II, da Suma: 

 

O outro poder que tem o homem sobre as coisas exteriores é o uso delas. 
E, quanto a este, o homem não deve ter as coisas exteriores como próprias, 
mas, como comuns, de modo que cada um as comunique facilmente aos 
outros, quando delas tiverem necessidade. Por isso diz o Apóstolo: Manda 
aos ricos deste mundo que dêem, que repartam francamente. (AQUINO, 
2005, p. 165). 

 

A defesa da propriedade privada no particular é realizada pelo aquinate para 

otimizar a gestão e a ordem social das coisas. Expõe, nesse quadro, ainda no 

Artigo 2 da Questão 66, II-II, da Suma, que as pessoas são mais cuidadosas e 

produtivas na preservação daquilo que possuem individualmente que daquilo que 

foi entregue ao cuidado de muitos. 

 

Relativamente às coisas exteriores tem o homem dois poderes. Um é o de 
administrá-las e distribuí-las. E, quanto a esse, é-lhe lícito possuir coisas 
como próprias. O que é mesmo necessário à vida humana por três razões. A 
primeira é que cada um é mais solícito em administrar o que a si só lhe 
pertence, do que o comum a todos ou a muitos. Porque, neste caso, cada 
qual, fugindo do trabalho, abandona a outrem o pertencente ao bem 
comum, como se dá quando há muitos criados. Segundo, porque as coisas 
humanas são melhores tratadas, se cada um emprega os seus cuidados em 
administrar uma coisa determinada; pois, se ao contrário, cada qual 
administrasse indeterminadamente qualquer coisa, haveria confusão. 
Terceiro, porque, assim, cada um, estando contente com o seu, melhor se 
conserva a paz entre os homens. Por isso, vemos nascerem 
constantemente rixas entre os possuidores de uma coisa em comum e 
indivisamente. (AQUINO, 2005, p. 167). 

 

Por fim, a pobreza por quem lhe está submetido merece reflexão mais 

apurada. A pobreza involuntária deve ser superada pelos preceitos do direito 

natural. Assim, é dogma elementar do Direito Natural que todos os bens do 

mundo pertencem a todos. A propriedade privada só é indicada para fins de 

ordem social e emprego da justiça distributiva. 

 

Dessarte, nenhum ser humano é obrigado a viver e a permanecer na 

pobreza extrema de modo involuntário ou por submissão. É, portanto, 

perfeitamente lícito que os necessitados se apropriem dos bens alheios, manifesta 

ou ocultamente, para satisfazer necessidades vitais para as quais não concorreu 

voluntária ou deliberadamente. O furto famélico, portanto, é, segundo o direito 

natural, lícito. Assim se pronuncia: 
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As disposições de direito humano não podem derrogar as do direito natural 
ou do direito divino. Ora, pela ordem natural, instituída pela providência 
divina, as coisas inferiores são ordenadas à satisfação das necessidades 
humanas. Por onde, a divisão e a apropriação das coisas permitidas pelo 
direito humano não obstam a que essas coisas se destinem a satisfazer às 
necessidades do homem. E portanto as coisas que possuímos com 
Superabundância são devidas, pelo direito natural, ao sustento dos pobres. 
Por isso Ambrósio diz: esta nas Decretais: É dos famintos o pão que tu 
reténs; as roupas que tu guardas são dos nus; e resgate e alívio dos 
miseráveis é o dinheiro que enterras no chão. Ora, sendo muitos os que 
padecem necessidades, e não podendo uma mesma coisa socorrer a todos, 
ao arbítrio de cada um é cometido dispensar os bens próprios para assim 
obviar aos necessitados. Contudo, se a necessidade for de tal modo 
evidente e imperiosa que seja indubitável o dever de obviá-la com as coisas 
ao nosso alcance - por exemplo, quando corremos perigo iminente de morte 
e não é possível salvarmonos de outro modo - então podemos licitamente 
satisfazer à nossa necessidade com as coisas alheias, apoderando-nos 
delas manifesta ou ocultamente. Nem tal ato tem propriamente a natureza 
de furto ou rapina. (AQUINO, 2005, p 168-169). 

 

A apropriação de bens alheios, nesse contexto, encerra apenas 

reivindicação do pobre quanto à parte de bens que lhe cabe legitimamente por 

conduto da ordem natural das coisas, ou seja, do direito natural. Disso resulta que 

nenhuma regra de direito positivo pode conspirar contra essa principiologia do 

direito natural, pena de sujeitar-se à desobediência25. 

                                                 
25

  O Supremo Tribunal Federal, com esteio no denominado princípio da bagatela, abraçou essa 

doutrina de Tomás de Aquino no tocante ao furto famélico, conforme se verifica do julgamento do 
Habeas Corpus (HC) 119672, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se a ementa do julgamento: 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE 
MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. TENTATIVA DE 
FURTO. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. FURTO FAMÉLICO. ESTADO DE NECESSIDADE X 
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. SITUAÇÃO DE NECESSIDADE PRESUMIDA. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O princípio da insignificância incide quando 
presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da 
conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de 
reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A 
aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada 
caso, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de 
pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser 
avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo 
enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da 
sociedade. 4. In casu, a) a paciente foi presa em flagrante e, ao final da instrução, foi condenada à 
pena de 4 (quatro) meses de reclusão pela suposta prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c 
o art. 14, II, do Código Penal (tentativa de furto), pois, tentou subtrair 1 (um) pacote de fraldas, 
avaliado em R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) de um estabelecimento comercial. b) A atipicidade 
da conduta está configurada pela aplicabilidade do princípio da bagatela e por estar caracterizado, 
mutatis mutandis, o furto famélico, diante da estado de necessidade presumido evidenciado pelas 
circunstâncias do caso. 5. O furto famélico subsiste com o princípio da insignificância, posto não 
integrarem binômio inseparável. É possível que o reincidente cometa o delito famélico que induz 
ao tratamento penal benéfico. 6. Os fatos, no Direito Penal, devem ser analisados sob o ângulo da 
efetividade e da proporcionalidade da Justiça Criminal. Na visão do saudoso Professor Heleno 
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Aliado a essa dinâmica da comunhão de bens por preceito do direito natural, 

Aquino expõe que aquele que vive em abundância deve, por obrigação, auxiliar 

aqueles que padecem na pobreza extrema involuntária, ao que estará 

contribuindo para o bem comum e promovendo justiça social (distributiva e 

comutativa). 

 

Essas concepções doutrinárias do Santo Doutor se revelam de grande 

propriedade nos tempos em voga. Afinal, a crise dos refugiados na Europa e a 

questão do desemprego nos países do terceiro mundo, elevando 

preocupantemente os níveis de pobreza, certamente constituem um desafio que 

pode ser superado pela revisitação dos estudos do preclaro medieval. 

 

De igual forma, é preciso considerar atentamente as reais causas da 

pobreza nos países de economia fragilizada. As adversidades advindas da má-

gestão da coisa pública ou da ambição desmedida ou criminosa de determinadas 

comunidades, perpetrada igualmente por governantes e governados, não podem 

ser consideradas rigorosamente involuntárias e, por via de consequência, não 

podem ser destinatárias das invocadas lições de Tomás de Aquino. 

 

 A distância entre a condição social dos pobres em relação à de outros 

segmentos sociais também é digna de registro. Sujeitos ao trabalho praticamente 

escravo para os seus senhores, sobretudo na alta Idade Média, os pobres e 

campesinos eram inegavelmente marginalizados no mais das vezes. Avulta nesse 

aspecto a impossibilidade de ascensão para classes mais afortunadas. 

 

                                                                                                                                                         
Cláudio Fragoso, alguns fatos devem escapar da esfera do Direito Penal e serem analisados no 
campo da assistência social. Em suas palavras, preconizava que’não queria um direito penal 
melhor, mas que queria algo melhor do que o Direito Penal’. 7. A competência desta Corte para a 
apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso 
I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de 
exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por 
tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar 
autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores - cujos atos não estão submetidos à 
apreciação do Supremo. 8. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita. Ordem 
concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal, em razão da atipicidade da 
conduta da paciente”. 
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Como sugere Jean-Pierre Devroey (2006, p. 21), no alto medievo a definição 

das posições sociais quase não admitia interseção, salvo para confirmação da 

condição social de cada grupo e de seus integrantes em análise comparativa. 

Afinal, para o autor, “Le recours à la notion de cast est donc plus pertinent dans 

une dimension comparatiste qui aide à reconnaître les différences entre les 

systèmes sociaux au-delà des similitudes”. No caso dos pobres, a condição de 

subalternos se inseria nesse contexto. 

 

O regime de trabalho também informou significativamente a condição social 

dos pobres medievais. No feudo, a servidão era não raro confundida com 

retribuição pela proteção que o senhor prometia em meio ao contrato de 

fidelidade. (LE GOFF, 1983, p. 125). A tenure, na expressão de Bloch (2014, p. 

197), também se comunicava com a ideia de retribuição ou remuneração. A lavra 

e a colheita eram as atividades por excelência dos pobres na sociedade feudal. 

 

Os pobres da Idade Média formavam um coletivo de trabalhadores que 

evoluíam dum estágio de semi-escravidão para o trabalho livre. Dependentes da 

terra e dos respectivos senhores que eram, os pobres tinham sua vida 

forçosamente restrita ao campesinato. A terra é, por conseguinte, elemento 

comum na vida dos pobres medievais, ao tempo em que define a divisão de 

estamentos entre nobres e súditos. A propriedade da terra é objeto de constantes 

e dos mais significativos conflitos sociais. 

 

Importante destacar ainda que o homem pobre do medievo rural tinha no 

trabalho manual sua forma por excelência de subsistência honesta. Com efeito, o 

trabalho manual era característica sensível de desafortunados e indigentes. 

Desde os ensinos da filosofia aristotélica o trabalho manual não era senão 

atividade a ser destinada à ordem dos não-cidadãos. Somente a atividade 

contemplativa, própria dos filósofos, era, segundo o estagirita, digna de nobreza e, 

portanto, qualificadora da cidadania. (ARISTÓTELES, 1998, p. 216). 

 

Entretanto, sob os auspícios da doutrina de Tomás de Aquino, o trabalho 

manual alcançou certo prestígio e, com isso, contribuiu para o reconhecimento da 

dignidade e mesmo cidadania dos trabalhadores pobres (AQUINO, apud 
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ELDERS, 2009, p. 10). O trabalho manual, para Aquino, reúne as seguintes 

afirmações: a) contribui significativamente para a obtenção de bens materiais 

necessários à vida humana, designadamente em sociedade; b) permite às 

instituições, máxime à Igreja, tornar efetivo o discurso da missão apostólica de 

ajuda aos pobres e necessitados; c) constitui excelente modelo de expiação dos 

pecados e arrefecimento das paixões. (AQUINO apud ELDERS, 2009, p. 10). 

 

Nesse panorama, no curso da Idade Média a execução de trabalhos 

manuais esteve sistematicamente relacionada à pobreza campesina. E 

especificamente a partir da doutrina tomista o trabalho manual em si (e com ele os 

seus executores pobres) obteve alguma consideração, certamente sob uma 

perspectiva piedosa que encerrava a missão evangelizadora dos cristãos 

católicos. No plano puramente secular, ademais, a definição de trabalho manual 

estava regularmente conectada à atividade dos pobres. Michel Mollat (1966, p. 

15) assim o define: “La pauvreté ne frappait pas seulemet, comme à 

l'accoutummée, la masse des humbles, paysans et ouvriers de bas”. 

 

Por outro lado, a dieta diária e a má qualidade dos alimentos expunham, não 

raro, corpos esqueléticos e grupos de famintos, especialmente fora dos muros 

das cidades. (FOSSIER, 2018, p. 122). Não é à toa que a caridade a tais 

desafortunados designa um modelo de trabalho de monges e sacerdotes, como 

se revelará alhures. 

 

Os alimentos eram, não raro, de baixa caloria, a exemplo de avináceos e 

peixes. Havia, na voz de Fossier (2018, p. 122), “desorganização de aportes 

nutritivos”, especialmente pela oscilação brusca entre farináceos (de grande 

volume de carboidratos) e carnes nem sempre sadias. De consequência, os 

distúrbios gastrointestinais e hepáticos afligiam o homem trabalhador e 

perturbavam a eficiência do trabalho. A resistência, como é sensível, era 

necessária e bem avaliada. 

 

O regime alimentar era inconstante e, como dito, desorganizado, inclusive no 

tocante aos horários das refeições. A Igreja, munida do ensino escolástico, 
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trabalhou para conter os desvios alimentares dos cristãos trabalhadores. A 

bebedeira no vinho acometia operários e príncipes. 

 

A deficiente conservação dos alimentos também contribuiu para a 

disseminação da fome entre os pobres. Colheitas abreviadas e a ação das 

intempéries compunham o quadro desolador da fome e da pobreza extremas. 

Não havia, a princípio, saber e técnica agrícola sólida a promover a boa 

preservação dos alimentos. A resignação e a fé na salvação pelo sofrimento eram, 

por assim dizer, o virtual alimento que ofuscava toda espécie de privação material 

e alimentar. 

 

 A arqueologia do homem trabalhador, como é perceptível, também expõe 

refrações contemporâneas no tocante à necessidade de regulação quanto à 

saúde física, mental e espiritual do trabalhador. Os hábitos de ingestão 

demasiada de vinho certamente vêm relacionados às deficiências de 

concentração e, provavelmente, são causa de envenenamento por outros vícios. 

 

Nesse contexto alimentar, sugere Marcelo Cândido (2017, p. 193-199) que a 

perspectiva de prática da usura envolta nos preços dos alimentos restou 

combatida pela gestão de preços por meio de ações do reino e da Igreja, o que 

obviamente aliviou em boa parte o custo dos alimentos para os pobres. Na 

perspectiva do citado autor, uma importante fonte intitulada Capitulário de 

Frankfurt, datada junho do ano 794, favoreceu, ainda que indiretamente, o 

combate à fome no medievo incipiente. E reafirma as iniciativas de fixação justa 

de preços de alimentos básicos como política de gestão das crises de fome no 

período carolíngio. 

 

A articulação entre a doutrina cristã e a prática econômica na Idade Média 
não é um tema novo para a historiografia (ver TODESCHINI, 1994; 
DEVROEY, 2006). Giaccomo Todeschini já havia chamado a atenção para o 
fato de que elementos de uma ‘racionalidade econômica’ estão presentes 
nas ideias formuladas pelos autores cristãos (especialmente os Pais da 
Igreja, os Escolásticos e os Franciscanos), bem como nas práticas de 
gestão monástica na Idade Média. O que pretendi mostrar é que, por mais 
que tenham sido orientados por uma percepção moral e cristã acerca da 
fome e de suas causas, os capitulários carolíngios eram um instrumento de 
gestão. (SILVA, 2017, p. 200).    
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A percepção de Michel Mollat (1966, p. 19), por seu turno, converge também 

para refutação à usura, embora num contexto mais amplo que o percorrido por 

Marcelo Cândido. No texto de Mollat, percebe-se uma concepção de usura 

também a partir da necessidade de regulação das doações e esmolas, reputando-

se abusiva a conduta de pedintes recorrentes no particular. Assim se reporta o 

autor: 

 

Une sorte d'encadrement mental et institutionnel, bien caractéristique de la 
fin du Moyen  âge tendait, cependant , à freiner  la spontanéité du  don. La 
casuistique de l'aumône donne la réplique à la casuistique de l'usure. 
L'intervention des pouvoirs publics canalise et réglement la bienfaisance. 
L'aumône évolue du cadeau à l'entraide. (MOLLAT, 1966, p. 19). 

 

As relações familiares entre os pobres campesinos na Idade Média, por sua 

vez, também merecem incursões a nível de historiografia e arqueologia. Nenhuma 

dúvida de que predominava a família patriarcal. O varão era o protagonista das 

ações. O trabalho doméstico era a especialidade, por assim dizer, das mulheres, 

incluindo crianças do mesmo gênero. 

 

Também é de se registrar a existência não pouco notável de oficinas de 

família no baixo medievo rural, figura jurídico-laboral que perdura até hoje, 

integrando um dos modelos de relação de trabalho muito comum no 

campesinato26. O artesanato, segundo Martín Cea (1996, p. 110), era a atividade 

mais em voga no particular, sobretudo no quadrante final da Idade Média. Assim 

discorre: 

 

[...] la imagen predominante em la comarca de Tierra de Campos es la de 
un artesanato muy elemental y más bien poco desarollado, cuyos talleres 
raramente superan la dimensión de una unidad familiar, que se perfila una 
vez más aqui como la unidad productiva por excelencia. (CEA, 1996, p. 
110).    

 

A alimentação, como visto, era rudimentar e de pouca substância no tocante 

a vitaminas e energéticos. As leguminosas eram comuns. A carne de caça, a 

exemplo do porco, era muito apreciada e consumida, mas, carente de adequado 

                                                 
26

  O artigo 83 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto nº 5.452, de 1º de maio de 

1943), por exemplo, prescreve: “É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, 
considerado este como o executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por 
conta de empregador que o remunere”. 
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asseio, não raro conduzia ao aparecimento de lombricoides entre os membros da 

família pobre. 

 

O matrimônio, por outro lado, contava sempre com um ritual de juras e 

compromissos, dele participando o senhor da propriedade. Não havia histórico de 

divórcios ou situações congêneres, já que o matrimônio, sob as diretrizes 

católicas, era indissolúvel e monogâmico. Não era incomum que os nubentes 

fossem previamente prometidos um ao outro pela família, especialmente pelos 

pais, numa espécie de associação de interesses. (BLOCH, 2014, p. 169). 

 

Já nessa época, portanto, tem-se o casamento como uma espécie de 

contrato ou instituição social específica, não raro envolvendo negócios de família. 

O direito de herança afirmava-se em fase embrionária, tendo rotineiramente a 

interferência dos senhores feudais. Decerto que havia pouco ou quase nada a 

herdar (DEVROEY, 2006, p. 101-102). 

 

O contato com as letras não fazia parte do universo social do homem pobre 

medieval. Aliás, mesmo os nobres, entre os quais figuravam os guerreiros, não 

eram dados à literatura e à instrução. Não raro o rei era iletrado, somente 

alcançando a titularidade do reino por meio da conquista. (BLOCH, 2014, p, 106). 

Os clérigos reuniam com mais densidade as artes do saber, sobretudo a partir da 

escolástica. 

 

Segundo Le Goff (1983, p. 151-154), o conhecimento e o saber na alta Idade 

Média foram esvaziados, senão ignorados, a partir da herança de declínio da 

literatura e da cultura erudita que informou a queda do Império Romano. Esse 

panorama atingiu até as estruturas consideradas mais instruídas da sociedade, 

especialmente os clérigos. Vejam-se suas palavras: 

 

Aquilo que a Idade Média conheceu da cultura antiga foi-lhe legado do 
Baixo Império, que tinha ruminado, empobrecido e dissecado a literatura, o 
pensamento e a arte greco-romanas – depois barbarizados pela Alta Idade 
Média para mais facilmente as assimilar [...]. Já que os ignorantes e os 
simples não podem elevar-se à altura dos letrados, que os letrados se 
dignem descer até à sua ignorância. (LE GOFF, 1983, p. 151-154). 
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A Idade Média campesina, portanto, caracterizou-se pela pobreza intelectual 

e cultural que, dessarte, mostrou-se exponencial, a ponto de exigir que os 

próprios eventuais letrados abandonassem o saber erudito, clássico e formal. 

Talvez não estejamos muito longe disso na atualidade. Exibir saber e 

conhecimento científico hoje é, para muitos incultos, revelar-se antipático e 

inconveniente. Sonegar alinhamento a uma pretensa cultura do senso comum é o 

modismo que corrompe o verdadeiro conhecimento. Le Goff (1983, p. 154) 

acrescenta: 

 

A precariedade da vida material, a barbárie dos costumes, a penúria de 
todos os bens, tanto econômicos quanto espirituais – todo esse grande 
despojamento exigia almas fortes, desdenhosas de subtilezas e requintes e 
cheias de vontade de atingir os seus objectivos. Esse tempo foi também – e 
há, frequentemente, demasiada tendência para esquecer isto – o tempo das 
grandes heresias [...].                 

 

 

Com efeito, a ignorância de cultura e gratuitas refutações doutrinais 

encerram situações que favorecem heresias e atentados à civilização. É sob os 

espaços das especulações e exageros que se desenvolve a violência que 

sacrifica a humanidade do homem. Toda ordem social tanto mais será proveitosa 

e sólida quanto mais estiver preocupada e próxima do desenvolvimento da cultura 

e da instrução conducentes à civilidade. Tomás de Aquino revelou-se inolvidável 

nesse aspecto, conforme se demonstra ao longo deste estudo, especialmente no 

capítulo 4.   

 

A deficiência das letras no medievo certamente estava relacionada à fome 

no campo. Le Goff (1983, p. 280), nesse panorama, afirma que “O Ocidente 

Medieval é, em primeiro lugar, um universo de fome”. Para os pobres campesinos, 

então, a esperança de superação da fome estava no credo às passagens bíblicas 

da multiplicação dos pães, como sugere Le Goff (1983, p. 280): “Os milagres 

alimentares da Bíblia, desde o maná do deserto até a manipulação dos pães, 

assombram as imaginações, que vão reencontrá-los nas lendas de quase todos 

os santos – como podemos ler em quase cada página da ‘Lenda Dourada’”. 

 

A indumentária do homem medieval denuncia as diferenças de classes (sim, 

classes), especialmente entre nobres e plebe. Afirma Fossier (2018, p. 124), que 
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enquanto entre os nobres o uso de “amplas vestes que vinham até o chão” era 

recorrente, o trabalhador braçal vestia-se com “bragas, calções e borzeguim”, pois 

eram ”indispensáveis à comodidade em seu trabalho”. 

 

O vestuário é, pois, motivo de identificação do trabalhador e da divisão do 

trabalho no espaço medieval. Assim, segundo Fossier (2018, p. 124), “a variedade 

poderia conduzir, no artesanato têxtil, a uma extrema divisão do trabalho”, pois, 

“mais de vinte ‘ofícios’ de vestimentas são arrolados no Livre de la taille parisiense 

de 1297”. 

 

A rudeza da indumentária do laborista medieval não distinguia os humores 

do clima. Com ou sem intempéries, o vestuário era o mesmo. Afinal, como 

ressalta uma vez mais Fossier (2018, p. 125), “os trabalhos dos meses repetem 

incessantemente as imagens de camponeses de túnica arregaçada e chapéu de 

palha em agosto, capotes e vestes enfiadas umas sobre as outras em fevereiro”. 

Especialmente no que diz respeito ao uso do chapéu de palha, refrações para a 

contemporaneidade não deixam margem de dúvida quando se observa o 

quotidiano de camponeses nordestinos do Brasil. Também não tão longe da 

atualidade está a inadequação de roupas e até uniformes sem adaptação 

necessária. 

 

Outrossim, o uso da vela à noite, inclusive na cidade, superava eventual 

necessidade de continuidade do labor iniciado durante o dia, especialmente entre 

os companheiros das corporações de ofício. O apuro da visão nesse aspecto 

perfazia esforço físico adicional que de certo modo abreviava a capacidade 

laborativa do homem medieval. 

 

Ainda no tocante a arqueologia do trabalho rural medieval, Le Goff (2002, p. 

559) leciona que a organização laboral alcançou projeção a nível tecnológico, 

social e ideológico, superando em termos propriamente técnicos as oscilações 

que na alta Idade Média dividia o entendimento, a cultura e as condições de 

trabalho. Para o conhecido medievalista, 

 
Na Idade Média, o trabalho é, no plano do vocabulário, e, portanto, do 
pensamento e das mentalidades – designado por um campo semântico 
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amplo e fluido que em geral oscila entre dois polos: o do seu aspecto 
penoso, no sentido etimológico, ignóbio, não nobre, e o do seu aspecto 
positivo, honroso, porque criador. (LE GOFF, 2002, p. 559). 

     

 A rudeza dos instrumentos de trabalho, no início, desnuda o trabalho 

penoso, especialmente o manual. Também não era incomum a existência de 

ofícios mais produtivos que outros a depender das máquinas empregadas. Quem 

dispunha, por exemplo, do pedal de tear produz mais e melhor que quem 

manuseia o tear de lançadeira. (FOSSIER, 2018, p. 65). O arado com bois era 

quase obrigatório no ambiente rural. O carro de boi era o transporte regular e 

simples do arado e da produção. 

 

Nesse sentido tecnológico, por assim dizer, a invenção de máquinas e 

equipamentos de auxílio à produção agrícola e artesanal (carroças com tração 

animal em quatro rodas, moinhos e máquinas de tear, por exemplo) não só 

permitiram a aceleração dos resultados da produção como geraram as primeiras 

reivindicações para fixação regular do tempo do trabalho dos operários, fenômeno 

típico do trabalho subordinado e assalariado. A tecnologia medieval é aliada 

sobretudo do trabalho manual, evoluindo inclusive para o alvorecer das fábricas. 

 

No ambiente urbano, doutra parte, o beneficiamento dos metais pelo manejo 

do fogo constituiu o que hoje denominamos indústria metalúrgica. A produção de 

moedas também tem lugar nessa empreitada. Os instrumentos de trabalho no 

ambiente medieval experimentam constante evolução, embora talvez 

despercebida. 

 

O beneficiamento do metal avançou para chegar-se ao moinho hidráulico 

entre os séculos X e XII. De igual forma, a abundante descoberta do carvão 

vegetal auxiliou na fabricação de armas de fogo e de armaduras sobretudo no 

transcurso do século XIII. O ferro protetor do pé do cavalo permitia a utilização do 

animal para trabalho mais longo e eficiente, favorecendo o serviço no campo e o 

transporte da colheita em substituição ao antigo carro de boi. 

 

 São exemplos medulares como esses que confirmam a pujança da 

arqueologia tecnológica do trabalho medieval e sua consequente organização em 
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termos jurídicos. Afinal, segundo Fossier (2018, p. 80), trata-se de um “salto da 

economia camponesa medieval”, de forma que “Quem não pudesse seguir essa 

tendência deixar-se-ia afundar na hierarquia do trabalho”. 

 

A efervescência da tecnologia medieval, por outro lado, exigiu do trabalhador 

menos habilidoso um esforço mental e até mesmo físico para manejo dos novos 

instrumentos. Com isso, os acidentes e consequentes aleijões definiram um 

quadro de inquietudes em relação à vida útil dos camponeses e operários. 

(FOSSIER, 2018, p. 83). 

 

Essas preocupações não foram ignoradas pelas universidades dos séculos 

XI a XIII. Especialmente por ocasião do quadrivium27, o ensino medieval 

prescreveu as artes mechanicae, ou seja, as técnicas dos ofícios e a elaboração 

de manuais, embora precários, de ações para auxiliar no manejo dos novos 

instrumentos.     

 

O quadro em foco expõe o concurso cada vez mais necessário de mão-de-

obra humana para ativar as tecnologias de então e, com isso, forjar o 

reconhecimento e vislumbre da classe trabalhadora pela importância e 

reivindicação da regulamentação do tempo máximo diário de trabalho. Nesse 

panorama de percepção inovadora, Le Goff expõe 

 

A aceleração do trabalho, e sua divisão mais acentuada, além de um grau 
considerável de racionalização e laicização, levam a mudanças profundas 
na concepção e na prática do tempo de trabalho. O relógio mecânico que 
recorta o tempo em horas iguais, mostrando-se, assim, apto a servir às 
novas regularidades do trabalho, surge em fins do século XIII, difundindo-se 
rapidamente no curso do século seguinte [...]. E é em torno do tempo de 
trabalho que se cristalizam os conflitos sociais, sobretudo nas cidades onde 
se desenvolve a indústria têxtil. Trata-se, antes de tudo, na perspectiva dos 
operários, de reclamar a redução da jornada. (LE GOFF, 2002, p. 563). 

   

Assim, o recrudescimento dos imperativos de fixação de jornada de trabalho 

representa um passo fundamental para evolução dos direitos laborais em 

perspectiva de organização social dos campesinos e proletários. Já aqui é 

perfeitamente lícito falar-se em uma relação jurídica que reúne, de um lado, os 

                                                 
27

  O quadrivium, ao lado do trivium, compunha o programa básico de ensino em voga na 
universidade medieval. 
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produtores que ostentam os meios de produção, e, de outro lado, os 

trabalhadores subordinados que se nutrem especificamente de sua energia 

pessoal de trabalho. 

 

De realçar, ainda no âmbito das tecnologias medievais, a necessidade de 

gestão do patrimônio sagrado, incluindo conservação e reparo de imóveis, terras 

e de imagens santas, consumindo esforços e dedicação de devotos 

trabalhadores, designadamente os religiosos. Essa atividade gestora constituiu 

importante segmento da arqueologia laboral e demandava considerável tempo e 

apuro dos trabalhadores religiosos ou afins. 

 

A gestão de um bem fundiário ou mesmo simplesmente a direção de uma 
casa senhorial abre o principal setor do trabalho ministerial. Os membros da 
família do senhor – e aqui as mulheres estão muito presentes – exercem as 
atividades indispensáveis ao bom funcionamento do ‘domus’. Trata-se dos 
artesãos domésticos, dos criados de mesa ou de cozinha, dos escudeiros, 
do mestre de armas, dos tesoureiros e, mesmo, às vezes, dos bufões, dos 
jograis, ou dos trovadores. Eles vivem com os demais servidores do senhor, 
recolhem os excedentes de alimentos, recebem, às vezes, algumas 
gratificações quando agradavam ou quando eram eficazes. (FOSSIER, 
2018, p. 37-38). 

 

Definitivamente, a Europa ocidental dos séculos XII e XIII conheceu uma 

rápida evolução dos mecanismos tecnológicos que anunciava e antecipava uma 

verdadeira revolução industrial. Com isso, não se duvida da necessidade de 

alteração da regulação, no campo estritamente contratual, da mão-de-obra 

trabalhadora. Mesmo nos mais longínquos rincões as técnicas de condução da 

agricultura e da pecuária experimentaram novos padrões e novas práticas. 

 

Portanto, a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX não é senão mais 

um continuum que define a ausência de solução de continuidade entre a 

tecnologia medieval e aquela dotada na Idade Moderna e na Idade 

Contemporânea. Nesse contexto, descreve Gimpel (1977, p. 7) que a tecnologia 

do baixo medievo é uma das mais fecundas da Europa continental daquela 

temporalidade. São suas as palavras: 

 

Dos séculos XI a XIII, a Europa ocidental conheceu um período de intensa 
atividade tecnológica e é uma das épocas da História da humanidade mais 
fecunda em invenções.  Essa prática poder-se-ia chamar ‘a primeira 
revolução industrial’ se a revolução inglesa dos séculos XVIII e XIX não 
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tivesse já sido agraciada com o mesmo título. Parece-me que essa abertura 
técnica medieval, assim como o declínio que se lhe seguiu, apresenta 
analogias impressionantes com a evolução do muno industrial do ocidente, 
digamos, a partir de 1750, e, em particular, com a evolução dos Estados 
Unidos. (GIMPEL, 1977, p. 7-8).    

 

A efervescência tecnológica em comento vai desde a invenção de 

instrumentos agropastoris mais precisos e eficientes até as fontes geradoras e de 

incremento de energia. Os recursos energéticos constituíram o início e inúmeros 

engenhos tecnológicos caracterizados deste a utilização da água até a energia 

dos ventos. O moinho de água e o moinho de vento são exemplos os mais 

conhecidos. 

 

O movimento hidráulico causado por tais forças da terra formou um 

significativo volume de experimentos que sustentavam grandes extensões de 

agricultura e de pecuária, transformando-se em verdadeiras usinas de 

beneficiamento de trigo e outros grãos. Nesse segmento, Gimpel (1977, p. 11) 

revela o status dessas usinas formadas pelos moinhos: 

 

Essas máquinas não eram estranhas nem desconhecidas do habitante da 
cidade ou do camponês. Tanto um como outro tinham ao seu alcance uma 
usina medieval: o moinho, quer da azenha, ou moinho de água, de um 
moinho de vento ou ainda do moinho acionado pela maré [...]. Essas 
‘usinas’ depressa se converteram, na Idade Média, em lugar de contato e de 
encontro, sobretudo os moinhos de trigo onde se encontravam citadinos e 
camponeses, quando vinham moer seu grão. (GIMPEL, 1977, p. 11-12). 

 

A exploração de riquezas minerais também exigiu dos arquitetos medievais a 

idealização e construção de equipamentos de força. A técnica de instalação de 

pedreiras permitiu tanto a extração coordenada de pedras quanto a construção de 

galerias de subsolo. O transporte de pedras e de ferro também favoreceu a 

construção de equipamentos de navegação e terrestres mais volumosos. 

 

Alie-se a isso a siderurgia e indústria da guerra, as grandes construções 

catedralícias e a metalurgia, esta caracterizada sobretudo pelo emprego do ferro 

nas armações de alvenaria. (GIMPEL, 1977, p. 33-46). Essa dinâmica fomentou o 

comércio de importação e exportação de minérios, sobretudo pedra e ferro, o que 

certamente exigiu perícia de engenheiros e arquitetos, além de empenho dos 

próprios trabalhadores braçais em termos de escavações e fundições. 
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A pedra foi um notável produto de exportação da França. Desde o século XI, 
Caen deteve a flâmula azul para a exportação desse mineral. Frotas inteiras 
(carregadas de pedra) desembarcam há 900 anos essa importante matéria 
prima nos portos do sul e do leste da Inglaterra [...]. A amplitude das 
importações inglesas de pedra de Caen nos séculos XII e XIII é revelada por 
numerosos documentos e minuciosos registros contábeis de funcionários 
régios e cônegos das catedrais. (GIMPEL, 1977, p. 35). 

 

O ferro, por sua vez, moldou a criação de sarrafos, varas, fechaduras, 

grampos e inúmeros tipos de prego, tudo servindo, ademais, para construção de 

outros engenhos maiores. As ferraduras dos cavaleiros e suas lanças certamente 

se encontram entre tais engenhos. A indústria metalúrgica medieval, ainda que um 

pouco rústica, foi assim qualificada por Gimpel: 

 

Os progressos técnicos realizados nessa época, no domínio da metalurgia, 
é que tornarão possível a revolução do século XVIII. Preste-se homenagem 
aos engenheiros medievais que foram os primeiros a saber como adaptar a 
energia hidráulica à metalurgia. (GIMPEL, 1977, p. 39). 

      
 

A indústria siderúrgica medieval, por sua vez, embora incipiente, destacou-

se também, principalmente, pela produção e beneficiamento do ferro. Os 

cistercienses tornaram-se peritos nessa atividade. Cita-se especialmente a Abadia 

de Clairvaux, além das cidades de Champagne e Langres, como centros de 

usinas de ferro movidas sob direção cisterciense. 

 

Os cistercienses aceitaram sempre com entusiasmo as novas jazidas de 
ferro que lhes eram oferecidas, assim como as forjas, instaladas geralmente 
perto das minas. As atas de doação eram quase sempre acompanhadas de 
uma cláusula que conferia aos monges permissão de cortar madeira das 
florestas para alimentar os fornos, autorização esta sem a qual as jazidas 
teriam sido praticamente inexproráveis. Situada no centro de uma região 
mineira, a Abadia de Clairvaux adquiriu, até o século XVIII, por doações e 
compras, um grande número de jazidas de ferro dos arredores. Em 
Champagne, a partir de 1250 e até o século XVII, os cistercienses foram os 
primeiros produtores de ferro. No século XVIII, são os proprietários de 
metade do complexo siderúrgico do altiplano de Langres. Mesmo antes de 
1330, eles já possuíam de 8 a 13 ‘usinas de ferro’. Os monges encontravam 
ainda uma vantagem simplesmente nessa exploração, pois recuperavam as 
escórias ricas em fosfatos para calçar as estradas e os caminhos a que se 
davam o nome de caminhos ferrados. (GIMPEL, 1977, p. 41).      

 

Assim, no tocante à mineração, os medievais exerceram importante papel 

para alcançar beneficiamento e utilização em múltiplos segmentos, gerando 

riqueza e fomentando as indústrias de equipamentos que formam inegável acervo 
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tecnológico. A crescente exploração das terras para extração de chumbo, cobre, 

estanho, zinco e, sobretudo, ferro, são medidas que, de certa forma, encontram 

similares até os dias de hoje. Essa conjuntura permite observar que o trabalho 

manual, braçal por assim dizer, era de grande concurso e necessidade. 

 

O operariado de minas desses metais auferiu consequentemente 

importância e prestígio singulares, designadamente os trabalhadores com 

habilidades e especialidades. O rendimento elevado decorrente da exploração de 

minas certamente contribuiu para que os salários conferidos aos mineiros 

iniciassem uma escalada de aumentos em relação aos empregados nas 

indústrias têxteis, construção civil e no campesinato. 

 

Se os soberanos europeus se interessavam pela exploração de minas, é 
porque elas representavam um excelente rendimento fonanceiros [...]. Em 5 
anos, de 1292 a 1297, as minas de Devon produziram o valor de 4.046 
libras de prata e 360 libras de chumbo. Um ano mais tarde, em 1293, a 
produção duplicou, passando de 800 libras a 1.450 libras. Os Frescobaldi, 
ricos mercadores e financeiros florentinos, interessaram-se então por essas 
minas de rendimento tão promissor. (GIMPEL, 1977, p. 44).    

 

Tem-se, pois, que sob o pálio da exploração e comercialização mineral, o 

modelo medieval exigiu apuro dos trabalhadores braçais, seja nos procedimentos 

de escavação, seja sob o aspecto de beneficiamento dos metais. O objetivo de 

lucro dos tomadores em relação aos gastos com insumos e salários não se 

distancia da ideia de celebração de contratos e outros ajustes que têm no trabalho 

operário dos mineiros um fundamento de autoridade de índole capitalista.   

 

Paradoxal que seja, a conjuntura de restrições do homem pobre medieval, 

designadamente o rurícola, não lhe traiu o comportamento resignado, como 

exposto alhures. Conformado e paciente em geral - certamente ancorado em 

provação divina ou remissão de pecados -, os trabalhadores rurais contribuíram 

para uma certa estabilidade do comportamento social medieval. Nesse sentido, 

afirma-se que a estabilidade social consubstanciou um marco visível no medievo 

catedralício. Vejam-se as palavras de Jean-Pierre Devroey: 

 

Les historiens (Werner Sombart ou Max Weber par exemple) ont vu la 
société médiévale comme une société d’une formidable stabilité, basée sur 
un système de catégories sociales (Standen) stables et fermées, entre 
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lesquelles la mobilité sociale était décou- ragée et, dans les faits, rarement 
accomplie. La Chrétienté médié- vale fera un péché majeur du désir 
d’échapper à son état. L’idéal serait une société de «manants», (de manere: 
demeurer), fixés dans leur «état» voulu par Dieu. (DEVROEY, 2006, p. 37). 

 

O resgate do bom sentido da pobreza parece ter estimulado o pontificado 

contemporâneo de Francisco. O pontífice jesuíta que atualmente ocupa o trono de 

Roma tem chamado a atenção para as virtudes da pobreza, quiça para atrair 

melhores olhares para as comunidades desafortunadas de estrangeiros 

imigrantes. Certamente os votos de pobreza dos religiosos mendicantes 

medievais podem auxiliar, para o bem, o discurso e as posições pontifícias no 

particular. 

 

Ao que se verifica do acima exposto, os pobres e a pobreza campesina na 

Idade Média podem ser considerados uma especial categoria antropológica. A 

dualidade caracterizada pelo credenciamento à salvação da alma, de um lado, e 

pelo sofrimento empírico do corpo, de outro, certamente projeta a imagem de um 

virtual paradoxo. 

 

Sem dúvida, o coletivo de pobres e seu modo de vida sobretudo no 

ambiente rural medieval constitui o que podemos considerar sim uma singular 

categoria antropológica. O regime feudal talvez tenha contribuído para tal estado 

de coisas. Dependente que era de quase tudo em relação ao proprietário rural 

(senhor feudal, por assim dizer), o trabalhador rural medieval efetivamente estava 

sujeito a toda ordem de adversidades. 

 

Algum alento e atenção eram promovidos pela Igreja, sob os auspícios das 

ordens mendicantes, com destaque para a doutrina do trabalho manual de Tomás 

de Aquino. Era, no entanto, uma iniciativa de ainda tímidos resultados. Somente a 

promessa de salvação, como visto, não era capaz de aliviar, no plano empírico, a 

agonia física e a vulnerabilidade a enfermidades que identificava a pobreza, 

especialmente no campo. Cidades e vilas insalubres, escassez de acesso a 

tratamentos de doenças, aversão a fórmulas de apelo medicinal, tudo se somava 

para tornar penosa a vida dos pobres.    
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No entanto, repita-se - não se trata de realidade que enseje repulsa ou 

indignação. No Medievo campesino (como hoje, de certa forma), esse enganoso 

paradoxo decorre da estratificação social e da hipertrofia das hierarquias. Ao 

mesmo tempo, a resignação do homem medieval com sua condição pessoal e 

social confere atmosfera de normalidade ao quotidiano em referência. 

 

Ainda sob o aspecto social, é surpreendente a extinção da servidão e sua 

rápida substituição pelo que Le Goff (2002, p. 563) denomina “liberdade do 

trabalho”, tudo seguido de “assalariamento entre os trabalhadores do campo”. 

Surgem, portanto, e formalmente, os “donos do trabalho” em oposição ao 

operariado, atraindo uma relação que se condensa, logo, num instrumento 

contratual. Ele é necessário e fundamental diante da crescente especialização do 

trabalho e dos trabalhadores assalariados.   

     

Sob o aspecto ideológico, o trabalho é destacado a partir dos textos da 

Bíblia e é nela que aufere uma construção que oscila entre nobreza, utilidade e 

castigo. É nobre o trabalho porque produto do esforço divino ao criar o mundo e 

descansar no sétimo dia, conforme o Livro do Gênesis (Gênesis, 2, 2-3). O 

trabalho é útil porque ajuda o homem a viver no Paraíso, ou seja, em condições 

normais de aliança com Deus Criador. Por fim, o trabalho desce à condição de 

castigo em razão da Queda. 

 

Um primeiro conjunto de textos bíblicos concernentes ao trabalho encontra-
se já no livro inicial do Antigo Testamento, o Gênesis. No próprio momento 
da criação, Deus parece ter executado uma espécie de trabalho, uma vez 
que repousou de sua obra no sétimo dia (Gênesis, 2, 2-3). Por outro lado, 
Deus havia previsto para o próprio homem, antes da Queda, a execução de 
um tipo de trabalho no Paraíso, onde estava destinado a viver (Gênesis, 2, 
15-16). Depois da queda, o trabalho é apresentado pelo Gênesis como 
punição ao pecado original, tanto para Adão, sob a forma de trabalho da 
terra com o suor do seu rosto, quanto para Eva, no trabalho de parto. (LE 
GOFF, 2002, p. 567).    

 

Entretanto, a concepção ideológica do trabalho na Idade Medieval não se 

limitou a tais qualificações bíblicas. Na Idade Média tomista, a ideologia do 

trabalho está mais aproximada da dignidade que se confere ao homem que 

àquela oferecida sob o aspecto teológico ou puramente bíblico. Assim, o trabalho 
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manual dos clérigos e monges, embora volumoso, não se erige, ao fim e ao cabo, 

de uma singular penitência. 

 

As regras monásticas – e este é principalmente o caso da mais importante e 
difundida de todas, a regra de São Bento, impõem aos monges um trabalho 
manual, e a atividade de cópia dos manuscritos num scriptorium é 
apresentada como um trabalho fatigante. De fato o trabalho do monge é 
considerado uma penitência, e ele é, deste ponto de vista, desvalorizado, 
mas como o monge é o mais alto modelo de vida terrena, seu exemplo 
confere uma eminente dignidade ao trabalho e ao trabalhador. (LE GOFF, 
2002, p. 567).      

   

A dignidade do trabalho executado pelos clérigos certamente alçou as 

atividades manuais seculares do homem medieval a um elevado valor e 

valorização. E essa valorização dirige-se inclusive à refutação aos que não 

trabalham por mera indolência. Estabelece-se, assim, uma hierarquia pautada na 

predominância e prestígio daqueles que trabalham em face dos desocupados por 

deliberada ociosidade. Le Goff explica: 

 

O período carolíngio conhece uma incontestável valorização do trabalho. É 
possível ver multiplicarem-se contratos rurais que erigem uma melhora do 
cultivo do trabalho. Por outro lado, a legislação carolíngia dos capitulares, 
retomando os textos dos códigos de Teodósio e de Justiniano, instaura a 
caça aos vagabundos que não trabalham. O respeito ao repouso dominical 
é vigorosamente proclamado e controlado, mas, em caso de necessidade, o 
trabalho supera os imperativos religiosos, mesmo no domingo, pois em caso 
de chuva é necessário abrigar a colheita, em caso de falta de pão é 
necessário assá-lo [...]. A afirmação do repouso dominical, alusão ao 
descanso divino no sétimo dia da Criação, instaura uma hierarquia entre 
lazer e trabalho. É entre os séculos XI e XIII que se afirma uma maior e 
mais profunda valorização do trabalho e dos trabalhadores. (LE GOFF, 
2002, p. 567-568).   

  

Todo esse panorama arqueológico-laboral permite vislumbrar a incidência de 

normas positivas autônomas e/ou heterônomas reguladoras das atividades do 

homem trabalhador medieval. Ao lado dos contratos expressos ou tácitos, a 

edição de ordenanzas pelos conselhos municipais de Castilha, Espanha, por 

exemplo, fixavam inclusive as épocas adequadas de plantio e colheita no âmbito 

da atividade campesina (CEA, 1996, p. 98-99). Desta forma, não é estranho ao 

ambiente laboral medieval a expedição de leis (ordenanzas ou equivalentes) de 

regulação de produtores e seus subordinados no contexto de contratações ou 

ajustes similares do trabalho. 
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2.5. Trabalho feudal e conexões com o trabalho rural contemporâneo 

  

O trabalho campesino no Medievo feudal deve ser analisado a partir da 

estrutura econômica rural da Europa continental. Havia, como é sensível, dois 

pilares ou duas atividades fundamentais que informam com grande intensidade a 

economia feudal: a agricultura e a pecuária de gado bovino. Trata-se do que 

Bloch (2014, p. 93) denomina “revolução econômica da segunda idade feudal”, 

referindo-se aos séculos XI a XIII, após uma primeira fase feudal de povoamento. 

 

Essa dinâmica agropastorial do baixo Medievo abrangia tanto a exploração 

de subsistência quanto aquela destinada ao proprietário nobre da terra, inclusive 

sob a forma de impostos. Não se divorciava, entretanto, da regulação por meio 

das “normas comunitárias” a que se reporta Martín Cea (1996, p. 99): 

 
...es obvio que la pequena explotación campesina no goza de 
independencia absoluta, ya que su margen concreto de autonomia está 
constantemente mediatizado tanto por la presencia de los diferentes 
poderes feudales como por la vigencia de las normativas comunitarias, dato 
éste último que se olvida quizá con demasiada frecuencia. (CEA, 1996, p. 
99). 

 

Sob outro ângulo, havia outras atividades produtivas que também cumpriam 

papel importante no âmbito da organização produtiva da Idade Média tardia de 

economia rural. Trata-se, por exemplo, do artesanato e do incipiente comércio de 

especiarias. Sobre essas duas atividades econômicas voltaremos a tratar 

oportunamente, haja vista sua acessoriedade em relação à agricultura e à 

pecuária, sem, entretanto, deixar de abordar a organização e regulação 

correspectivas. 

 

A natureza e o título jurídico-social do trabalho realizado por determinado 

segmento ou categoria de trabalhadores tem relação direta com a estrutura e 

tradição econômica em voga em determinado lapso temporal. Assim, é comezinho 

observar que as relações de trabalho desenvolvidas no âmbito da economia 

feudal se caracterizam e são informadas por um tipo de subordinação que não 

pode ser comparada ou alinhada com a subordinação laboral hoje definida em leis 

escritas. 
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Isso não significa afirmar, como pretendem alguns28, que não houvesse 

relação de trabalho subordinado na atmosfera jurídico-social e política da baixa 

Idade Média sob a dinâmica da economia feudal. Comparações diretas entre uma 

e outra característica subordinativa da relação de trabalho carecem de mérito e 

talvez de conhecimento historiográfico da cultura jurídico-laboral dos 

correspondentes estágios temporais. 

 

Estudar as relações laborais sob o ângulo puramente positivista-legal 

contemporâneo é relegar a realidade pulsante de sua evolução e transformar a 

Revolução Industrial em marco histórico isolado ou numa categoria jurídica 

específica do trabalhismo oitocentista. Não se pode advogar, portanto, que a 

cultura laboral do baixo Médievo é incomunicável com o porvir, numa espécie de 

construção de um cognoscitismo contemporâneo independente e superior. 

 

O pensamento intelectual reinante em determinado estágio da história do 

trabalhismo é iluminado pelas condicionantes de então, de modo que as teorias e 

dogmas correspectivos não podem ser considerados equivocados e muito menos 

inexistentes para os padrões construídos ou adotados em outros momentos 

históricos. Conceber o contrário conduzir-nos-á necessariamente a admitir que 

tudo o que se afirma hoje a respeito das relações de trabalho subordinado será 

posteriormente desmentido e considerado de nenhum efeito e utilidade, além de 

sonoramente inexistente, no porvir. 

 

A economia de subsistência pautada na agricultura e na pecuária no baixo 

Medievo certamente revela que a atividade agropastoril era a que movia 

recorrentemente a mão-de-obra trabalhadora. Assim, não é equivocado assentar 

que o direito laboral do Medievo tardio estava consubstanciado na organização e 

regulação de atividades campesinas. Essa normativa, entretanto, consistiu na 

adoção de usos e costumes campesinos, haja vista o prestígio que a palavra 

falada e os ajustes de fidelidade alcançaram naquela quadra temporal. 

                                                 
28

  Nesse sentido é Gaston Richard, para quem a união dos trabalhadores e sua constituição em 

classe social culminaram com a formação do direito do trabalho. Afinal, segundo o sociólogo, “la loi 
de formation de la solidarité est la lutte entre chaque groupe et tours les aurres” (Cf. Philosophie 
Du Droit et de Sociologie Juridique, Sirey, 1934, p. 133). 
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A escassez tecnológica de cultivo da terra expõe o grande esforço físico que 

se exigia dos campesinos. Além disso, a necessidade de conjugação de esforços 

demandava o concurso de maior número de trabalhadores para dar cabo aos 

serviços e garantir boa produtividade. Não há registro, entretanto, de normativa de 

proteção ou oferecimento de vantagens laborais compensatórias aos agricultores 

nesse particular. 

 

A atividade da mulher campesina, por exemplo, era, não raro, equiparada ao 

trabalho doméstico movido pela gratuidade e altruísmo. Não era integrada nos 

altos escalões dos reinos nem alcançava remuneração de prestígio. Não 

obstante, havia formalização da relação de trabalho mediante ata notarial, ou seja, 

com transcrição do negócio perante um oficial notário. (BLOCH, 2014, p. 203).   

 

Também é de vislumbrar que os eventuais conflitos entre trabalhadores e 

senhores ou administradores feudais, inclusive vassalos, deveriam ser dirimidos 

pelos “tribunais” particulares formados no interior dos feudos. Por força de normas 

costumeiras é possível que os próprios virtuais contendores tenham estabelecido 

rituais e “juízes” que lhes resolvessem os impasses, não sem o conhecimento ou 

autorização superior. 

 

Certamente esses conflitos poderiam concentrar a natureza do trabalho 

executado em confronto com o volume ou amplitude da proteção física, a 

retribuição consistente em “tenure” ou mesmo intromissões indevidas nas famílias 

dos trabalhadores. Nesse quadro, leciona Martín Cea (1996, p. 108) que 

 

...con el proceso de nuevas roturaciones en curso desencadenarán una 
larga batalla social que basicamente se centrará, en la época que estamos 
considerando, en torno de dos polos fundamentales: por un lado, por el 
control de los pastos, por los que compiten habitualmente la alta nobleza y 
las oligarquías frente al común de los campesinos; y, por otro, por la 
reducción del número de cabezas, sobre todo cuando este sea incompatible 
con las possibilidades del medio geográfico. Pero, lo más relevante 
obvimente, tanto en uno como en outro frente, será la derrota sin paliativos 
de común de la población pechera, que sofre notables recores en sus 
derechos de acceso a los comunes y que ve como se limita, a medida que 
avanzan los años, el número total de ovejas que las oligarquías les permiten 
poseer. (CEA, 1996, p. 108). 
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Uma característica fundamental do trabalho campesino medieval consiste na 

dedicação que o trabalhador rural emprega no campo durante quase todo o dia ao 

longo de sua vida. Essa cultura laboral do baixo Medievo certamente presume a 

possibilidade de oscilações quanto ao modo de desempenho das tarefas 

executadas pelo campesino, repercutindo obviamente no descortino do título 

jurídico sob o qual tal modo de trabalho se realiza. 

 

Nesse contexto, não é precipitado afirmar que as variações entre o trabalho 

livre sob autonomia e aquele prestado sob alguma forma de subordinação são 

perfeitamente previsíveis. A própria dinâmica das corporações de ofício é 

indicativo suficiente dessa constatação. 

 

Com efeito, a própria evolução da burguesia no entardecer da Idade Média 

anuncia que as formas de prestação de serviços nas incipientes cidades, 

concentradas em conglomerados urbanos, são profusas e díspares. Não é de 

esquecer, portanto, que o trabalho e suas formas de execução na Idade Média 

tardia deram-se também nos ambientes urbanos de significativa massa 

populacional, com o concurso de inventos e novos aparatos tecnológicos, o que 

favorece à concepção que estamos a invocar. 

 

Como bem adverte Martín Cea (1996, p. 128) a pretexto de seus estudos no 

tocante ao trabalho campesino no espaço rural espanhol, os historiadores não 

estão isentos de que 

 

“...se han simplificado fenómenos excesivamente complejos que hubiesen 
necessitado un examen más minucioso, mientras que otros no se han 
completado en toda su dimensión histórica; es más, algunas cuestiones 
circunstanciales – como, por ejemplo, las de naturaleza ideológica, que 
tienen una extraordinaria importância a la hora de cimentar la concepción 
social del trabajo en el seno de cualquier formación social. (CEA, 1996, p. 
128). 

                              

Essa percepção nos remete à plausibilidade de construção da denominada 

subordinação jurídica já no ambiente econômico da Europa medieval, refletindo 

não só numa nova concepção da organização social do trabalho, mas também na 

formação de uma disciplina político-jurídica de relação laboral. Inequívoco, pois, 

que a subordinação jurídica que hoje define a relação de emprego ou relação de 
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trabalho subordinado não é estranha ao ambiente laborativo da baixa Idade 

Média. A exigência de descanso sistemático dos trabalhadores e a obrigação de 

remuneração em pecúnia são inclusive bem registrados por Tomás de Aquino nos 

Artigos 2 e 3 da Questão 187, II-II, da Suma Teológica29. 

 

A história econômica da baixa Idade Média é caracterizada pela ebulição de 

negócios que seria impossível sem o concurso do trabalho braçal de agricultores 

e auxiliares do comércio árabe-europeu. Trata-se de dinâmica em que o trabalho 

manual alcança especial importância e destaque. 

 

Por outro lado, como bem sugere Pirenne (1968, p. 187), o trabalho na Idade 

Média tardia envolvia operários e artesãos que oscilavam entre subordinados e 

cooperados. Em outras palavras, o trabalho executado pelos proletários da Idade 

Média está bem mais próximo da parassubordinação contemporânea que da 

servidão que informou o alto medievo. 

 

Assim é que a cultura da profissionalização floresceu de forma incisiva e 

contundente, formando o que hoje se pode conceber por sindicalismo ou 

associativismo. Assim, Pirenne (1968, p. 187) afirma: “Vê-se, com efeito, que os 

trabalhadores urbanos constituíram em fins do século XI confrarias (fraternitates, 

caritates) nos quais se reuniam por profissões”. 

 

O concurso do poder público na regulamentação dessas corporações 

também é realidade que, na Idade Média, representa de certo modo o dirigismo 

contratual ou de parceria. Nesse sentido, Pirenne (1968, p. 187) expõe que “É 

preciso dar um grande destaque, ao lado dela, ao papel que desempenharam 

nesta formação os podêres públicos. O caráter regulamentário dominante em toda 

a legislação econômica do Império Romano não desaparecerá quando este caiu”. 

Tais ilações do festejado estudioso expõem sensíveis refrações contemporâneas 

                                                 
29

  Os Artigos 2 e 3 da Questão 187 da secunda secundae da Suma destinam-se ao trabalho 

manual dos religiosos e das esmolas que lhes são dadas por esse trabalho. Segundo Aquino, os 
religiosos não só podem ocupar-se de negócios seculares, inclusive realizando trabalho manual, 
como também podem viver de esmolas como retribuição pelo trabalho manual desempenhado. O 
tema é abordado com mais apuro no Capítulo 4 deste estudo. 
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concernentes à edição de normas jurídicas que noticiam o natural concurso do 

trabalho do homem medieval na ciranda econômico-feudal. 
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CAPÍTULO 3 

 

UTOPIAS CONTEMPORÂNEAS E DISCIPLINA JURÍDICA DO TRABALHO 

MEDIEVAL 

 

3.1. O pensamento utópico 

 

O pensamento utópico tem especial aplicação na disciplina jurídica do 

trabalho medieval. Mas, de início, convém evocar a relação e o lugar que o 

pensamento utópico ostenta na questão do surgimento do justrabalhismo 

contemporâneo. Nas formulações que estamos a realçar, a ideia considerada 

alvissareira de surgimento do trabalhismo a partir do advento estanque 

concernente à Revolução Industrial merece reflexão. Por outro lado, e ao mesmo 

tempo, a doutrina das utopias parece haver inspirado a cátedra tomista a respeito 

do trabalho humano, considerando as projeções que se podem extrair da especial 

ênfase conferida pelo aquinate ao trabalho dos religiosos30. 

 

Ao longo do Medievo, as utopias são comuns e diversificadas, alcançando 

significativo espaço no quotidiano das comunidades, com impactos e reflexos na 

teoria jurídica do trabalho. Com efeito, o pensamento utópico baseia-se numa 

ideia de alcance de uma sociedade perfeita, de difícil concretização. Com isso, 

naturalmente provoca um dualismo que confronta a natureza humana entre 

otimistas e pessimistas, causando impacto, talvez inadvertidamente, na evolução 

da cultura social, inclusive sob o aspecto axiológico.   

        

O referencial mais conhecido em tempos recentes a respeito do pensamento 

utópico é de natureza literária. Em sua Utopia, Thomas More concebe uma obra 

que idealiza a construção e efetivação de políticas de bem-estar e de uma 

sociedade humana justa, fraterna e igualitária. A abolição da propriedade privada 

e a supressão da intolerância religiosa são apanágio da convivência na ilha de 

Utopia, isto é, o mundo pensado por More. Na novela em foco cria-se um estado 

de ânimo que se estende como símbolo de ações voltadas para o bem-viver. 

                                                 
30

  Cf. Questão 186 e seguintes da secunda secundae da Suma Teológica. 
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Na voz de Abbagnano (2003, p. 987), “Depois disso, esse termo passou a 

designar não só qualquer tentativa analógica, tanto anterior quanto posterior 

(como a República de Platão ou a Cidade do Sol, de Campanella), mas também 

qualquer ideal político, social ou religioso de realização difícil ou impossível”. 

 

Porém, o pensamento utópico pode ser confrontado com o seu oposto 

sensível, qual seja, a frustração do ideal de uma sociedade ou comunidade que 

se pretendia ou pretende perfeita ou próxima da perfeição, especialmente quando 

aquele ideal de perfeição perpassa negação de evidências históricas. Trata-se, 

pois, da distopia. 

 

Sem dúvida, ressalta Abbagnano (2003, p. 987) que o pensamento utópico 

pode ensejar “a correção ou a integração de uma situação política ou religiosa 

existente”. Contudo, é sensível que as utopias ideológicas em si não se revelam 

engenhosas quando sonegam informações que, ao fim e ao cabo, desmerecem o 

próprio ideal utópico. 

 

Não há, nesse quadro, um ideal utópico genuíno e original, com os aspectos 

positivos que devem encerrar, mas sim uma visível distopia consistente na 

adoção de uma premissa obscura, senão falsa, que corrompe a inteireza dos 

eventos e, por via de consequência, transforma o ideal utópico numa categoria 

comparável ao retrocesso e/ou à estagnação. 

 

Um exemplo dessa migração entre o ideal utópico e distopia está na própria 

história da Revolução Industrial e do surgimento do operariado. O otimismo 

resultante do incremento da produção por conduto da máquina a vapor, do motor 

por combustão e da eletricidade efetivamente alargou as possibilidades de 

produção em grande escala, especialmente nas cidades. 

 

Com isso, a demanda por mão-de-obra fez surgir uma nova organização do 

trabalho, inserida no sistema de fábricas, gerando maior divisão e especialização 

do trabalho. A indústria têxtil figurou como a base fundamental dessa alvissareira 

inovação produtiva, designadamente na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX. 
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Entretanto, toda essa dinâmica produtiva acarretou diversos problemas de ordem 

social. 

 

À medida que a população se deslocava da zona rural para as cidades, 
surgiu uma série de problemas sociais e econômicos, resultantes de fatores 
como salários baixos, moradia em favelas e uso de mão de obra infantil. 
Mudanças similares aconteceram em outros países europeus, nos Estados 
Unidos e no Japão durante o século XIX, enquanto no século XX a Europa 
Oriental, a China, a Índia e o sudeste da Ásia passaram por um processo de 
industrialização similar. (WRIGHT; LAW, 2016, p. 646). 

 

Portanto, o ideal utópico de surgimento do direito do trabalho a partir da 

utilização do trabalho sob a forma de operariado e da industrialização da 

produção revelou-se pernicioso quando confrontado com os sucessivos 

problemas sociais oriundos do trabalho em condições precárias, de que ainda se 

ressente o quadro contemporâneo. 

 

O trabalhismo contemporâneo resultante da Revolução Industrial fez emanar 

uma ordem jurídica pautada no positivismo legal que idealizava superar 

adversidades do trabalho manual primitivo nos feudos e nas comunas medievais, 

mas que culminou com a formação de mão-de-obra com acentuada precariedade, 

pondo em causa o próprio direito do trabalho a que se propôs construir. 

 

O dualismo antes referido entre otimistas e pessimistas sugere conexões em 

termos de cultura do trabalho e da produção. Com efeito, como exposto em linhas 

pretéritas, a edição de regulamentação do trabalho alheio em proveito de outrem 

(alteridade do trabalho), convertida em direito do trabalho, disciplina autônoma 

dita contemporânea, talvez (ou realmente) tenha-se transformado na utopia 

própria daqueles quer se ombrearam à cultura jurídico-política do positivismo 

kelseniano ou protokelseniano. 

 

Essas ponderações mais se elevam quando se verifica que diversos 

institutos ditos contemporâneos à criação do direito do trabalho no ambiente 

revolucionário do século XIX são originários da experiência sociolaboral medieval-

tomista (v.g. usos e costumes no âmbito contratual rural, descansos e festejos 

religiosos, parcerias no cultivo da terra, especificidades do trabalho manual e 

intelectual, entre outros). Sequer é lícito especular mudanças de posturas físicas 
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rigorosas entre o trabalho no baixo medievo e o executado no entorno da 

Revolução Industrial, a considerar o esforço, também físico, decorrente do 

emprego e do apuro da concentração mental. 

 

Nesse panorama, não é exagerado afirmar que o desenvolvimento 

tecnológico, que constitui um ícone da indústria contemporânea, produz, não raro, 

uma espécie de nova escravidão (MANUEL; MANUEL, 2000, p. 329). E, no plano 

até biológico, produz, de outra parte, “samurais” da tecnologia, compondo um 

novo e inusitado biotipo. 

 

A perspectiva de Frank Manuel e Fritzie Manuel (2000, p. 331) parece indicar 

que diversos literatos considerados utópicos (cf. Julio Verne, Wells, Holbert etc.) 

elaboraram novelas que não se distanciam muito dos avanços tecnológicos e 

biológicos que se tornaram parcialmente realidade no porvir. 

 

Não se olvida, entretanto, dos perigos que a tecnologia retratada nas 

novelas e convertidas em realidade possam causar em termos de efeito colateral, 

porquanto, para os citados autores “El ascenso del hombre se convierte así en un 

claro descenso – aunque no en un sentido darwiniano; conduce a unas 

encrucijadas monstruosas en las que no se puede identificar la evolución de la 

perfectibilidade” (MANUEL; MANUEL, 2000, p. 331). Portanto, o que num primeiro 

momento poderia parecer uma ideologia do bem ou utopia transforma-se numa 

indesejável distopia. 

 

Nesse segmento, Herbert Marcuse (apud MANUEL, 20001964, p. 356) 

parece reconhecer que o avanço da tecnologia em termos de construção de 

máquinas e equipamentos de produção havia favorecido sobremaneira o 

capitalismo, tornando demasiado tímido o trabalho puramente produtivo do 

homem que se vislumbrava no mundo comunista. Entretanto, segundo se extrai 

das suas concepções, Marcuse, em que pese render-se ao progresso do 

capitalismo, ao mesmo tempo expressa decepção com o que considerava 

perversão desse progresso. Noutras palavras, o autor parece expressar que o 

avanço tecnológico do capitalismo é proveitoso; porém, sua equivocada utilização 

como objeto de desejo desmedido acaba transformando os homens em 
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“drogados”, conduzindo-os a um divórcio com o racional, ou seja, com o bem 

social. 

 

Ao que se percebe da posição de Marcuse (apud MANUEL, 20001964, p. 

358), havia uma aposta nos ideais do comunismo marxista, mas isso se converteu 

numa grande distopia ao verificar-se que as máquinas cada vez mais substituíam 

os trabalhadores como protagonistas da produção, tornando-os meros 

coadjuvantes, senão dependentes contumazes, do emergente  capitalismo. Afinal, 

para o autor em referência, “la automatización había hecho de los trabajadores 

meros apéndices de la máquina, en muchos casos practicamente imnecesarios” 

(MANUEL; MANUEL, 2000, p. 358). 

 

Em julho de 1967, em conferência na Universidade Livre de Berlim, Marcuse 

reconheceu o fim da utopia marxista. A propósito desse reconhecimento de 

Marcuse, Frank Manuel e Fritzie Manuel (2000, p. 359-360), explicam que em 

razão do capitalismo “el utopismo había perdido su razón de ser como categoría 

especial de pensamiento, dado que todo, hasta los más intrépidos sueños de 

plenitud humana, era ya realizable”. Evidente que o autor está a revelar, talvez 

com ironia, uma sensível distopia. 

 

Em suma, segundo se percebe das impressões de Marcuse, “su utopía era 

completamente realista. Estaba firmemente asentada en las capacidades 

productivas reales de la tecnología avanzada, la cual, dado el correctísimo 

sistema racional y organizativo, podía lograr todo lo  imaginable” ((MANUEL; 

MANUEL, 2000, p. 359-360). 

 

Marcuse (apud MANUEL, 2000, p. 360), idealiza que, se não vingou o ideal 

comunista de transformação dos trabalhadores em protagonistas da produção e 

do progresso, há-se de explorar o capitalismo de modo a torná-lo útil à satisfação 

dos desejos dos trabalhadores. O avanço tecnológico promovido pelo capitalismo 

poderia conferir aos trabalhadores mais tempo para desenvolvimento de suas 

habilidades e desejos pessoais, de modo a alcançar-se uma sociedade livre das 

opressões e condicionamentos do poder político. 
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Não obstante, verificou o autor que a capacidade dos órgãos do poder em 

potencializar tal condicionamento tornara os homens, incluindo os trabalhadores, 

tão dependentes e condicionados ao poder estatal quanto se revelaram em 

relação à tecnologia dominante no capitalismo. A produção de gêneros de  

consumo de massa (celular, automóveis, alimentos etc.) por  conduto do  Estado é 

medida  que revela tal condicionamento e dependência. 

 

Na verdade, afirmamos nós que cada momento histórico é precedido de uma 

ideia ou construção utópica. Porém, quando o pensamento utópico se alheia de 

um mínimo de sensibilidade dos reais acontecimentos revelados pelo tempo, 

tenderá fatalmente a aproximar-se de uma distopia. Por isso, não hesitamos 

afirmar que os eventos efetivos do passado são sempre o ponto de partida para 

correção e/ou aperfeiçoamento do porvir e não sua negação. 

 

O pensamento utópico avançou também por conduto de doutrinas sociais 

expostas em encíclicas papais, designadamente por conterem discursos de 

igualdade e de paz democrática. Em muitas delas, a questão das relações de 

trabalho subordinado ou parassubordinado constituiu o cerne das preocupações 

pontifícias (v.g. Rerum Novarum, Laborem Exercens etc.)31. O desprezo pelos 

trabalhadores manuais e rurais atuantes desde a economia medieval e a 

exploração promovidas pelo grande patronato certamente moveram os textos das 

encíclicas, promovendo e sugerindo um promissor diálogo entre os atores sociais.   

 

Foi, enfim, a realidade econômica e social vigente desde o ambiente 

campesino medieval que, nesse quadro eclesiástico, estimulou o ideal, então 

                                                 
31

 A Encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, no cânone 51, prescreve: “Mas numa sociedade 

regularmente constituída deve encontrar-se ainda uma certa abundância de bens exteriores, 'cujo 
uso é reclamado para exercício da virtude (santo Tomás, De reg. pr., 1,15). Ora, a fonte fecunda e 
necessária de todos eses bens é principalmente o trabalho do operário, o trabalho dos campos ou 
da oficinal. Mais ainda: nesta ordem de coisas, o trabalho tem uma tal fecundidade e tal eficácia, 
que se pode afirmar, sem receio de engano, que ele é a fonte única de onde procede a riqueza 
das nações. A equidade manda, pois, que o Estado se preocupe com os trabalhadores, e proceda 
de modo que, de todos os bens que eles proporcionam à sociedade, lhes seja dada uma parte 
razoável, como habitação e vestuário, e que possam viver à custa de menos trabalho e privações. 
De onde resulta que o Estado deve favorecer tudo o que, de perto ou de longe, pareça de 
natureza a melhorar-lhes a sorte. Esta solicitude, longe de prejudicar alguém, tornar-se-á, ao 
contrário, em proveito de todos, porque importa soberanamente à nação que homens, que são 
para ela o princípio de bens tão indispensáveis, não se encontrem continuamente a braços com os 
horrores da miséria” (Cf. Dicionário de doutrina social da Igreja: doutrina social da Igreja de A a Z, 
p. 305). 
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utópico, de melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores, ao tempo em 

que serviu de referência para a edição de normas jurídicas de promoção de um 

mínimo de bem-estar sociolaboral. Aqui as iniciativas utópicas eram não só 

voltadas para a correção de injustiças, mas sobretudo eram baseadas na verdade 

da observação dos acontecimentos. 

 

Disso resulta a elevada perspectiva de certificação de que o pensamento 

utópico de natureza corretiva, consequente à constatação de uma realidade 

historiográfica, tem toda condição de efetivar-se na posteridade no plano 

concreto. Nessa linhagem, as considerações otimistas de Pierre T. Chardin32 e 

Hermann J. Muller33, citados por Frank e Fritzie Manuel (2000, p. 335), são não só 

aceitáveis mas possíveis.    

 

Assim é que, no que aproveita ao objeto do nosso estudo, a afirmação de 

virtual “conquista” da tutela do trabalho e do trabalhador por conduto exclusivo e 

isolado da Revolução Industrial, consoante a formulação dos positivistas 

contemporâneos, aproxima-se talvez de uma distopia ou utopia negativa. O 

defeito estará no olvido que se faz a respeito da existência e eficácia da 

organização jurídico-formal do trabalho pulsante no baixo medievo ou medievo 

tomista. 

 

A propósito dessa temática do pensamento utópico, é digno de registro a 

dificuldade que os teóricos contemporâneos têm de estabelecer conexões 

temporais entre as descobertas das ciências ao longo da evolução das 

comunidades, ofuscando o diálogo entre os saberes temporais, dessumindo-se 

daí os saberes pretéritos e as conclusões científicas que expõem. Nesse aspecto, 

Marcuse (1964, p. 257) sustenta que “A teoria crítica da sociedade não possui 

conceitos que possam lançar uma ponte entre o presente e o futuro, não faz 

promessas e não mostra sucessos, mas permanece negativa” (MARCUSE, 1964, 

p. 257). 

 

                                                 
32

  Cf. Le phénomène humain, 1947. 
33

  Cf. The guidance of human evolutions. In: The evolution of man, 1960. 
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De outra parte, não é desautorizado vislumbrar que a doutrina do trabalho de 

Tomás de Aquino encerra uma primitiva e assimilável utopia positiva cuja 

propriedade dogmática e axiológica revelou e ainda revela a nobreza e a epifania 

do trabalho humano tal como integrante da primazia da dignidade humana em 

geral e que hoje invade a normativa, principiologia e até a razão de ser do 

constitucionalismo ocidental. 

 

Noutro dizer, o pensamento medieval-tomista concernente ao trabalho 

manual e intelectual, com suas diversas derivações, constituíra uma primitiva e 

sensível ideologia (ou utopia positiva) que, na contemporaneidade, informou em 

boa medida a teoria jurídica do trabalho no plano concreto, compondo diversos 

corpos normativo-positivistas inclusive a nível constitucional. 

 

3.2. A ciência medieval 

 

A Idade Média sapiencial é informada pela eclosão das universidades e 

formulação de teorias das ciências, concentrando o período efusivo da escolástica 

conduzida sob a autoridade dogmática e axiológica de Tomás de Aquino. Com 

isso, remanesce possível a realização de estudos que contemplem uma 

rediscussão a respeito da afirmação hoje sedimentada de surgimento do trabalho 

teoricamente concebido e normativamente organizado apenas com o advento da 

Revolução Industrial, ou seja, já na Idade Contemporânea. 

 

Nisso, indaga-se: o cotejo detido de evidências, eventos, categorias e 

instituições do ambiente laborativo da baixa Idade Média teria ou não o condão de 

certificar o alvorecer de uma inequívoca teoria do trabalho segundo a doutrina de 

Tomás de Aquino? Há ou não elementos fáticos e dogmáticos suficientes para 

sedimentar a concepção de uma estrutura ou sistema capaz de oferecer um 

singular segmento teórico-laboral tomista? 

 

Refrações contemporâneas da disciplina do trabalho parecem remontar à 

incipiente organização laboral levada a efeito no medievo tomista, numa 

conjugação harmônica e até interdependente do passado, presente e futuro. 

Como bem realça Arruda (2014, p. 32), “Pensar historicamente é pensar as 
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temporalidades”. Nesse panorama historiográfico aglutinador, acrescenta o 

prestigiado historiador: 

 

O evento passado é, portanto, plenamente reorganizado e assimilado pelo 
presente, exprimindo, nesse passo, a busca de unificação do presente pelo 
evento pretérito, reduzindo o passado às suas expressões mínimas, 
apreensíveis e validadas pelo presente. Reversamente, as reconstruções 
memorialísticas do passado revelam o tecido esgarçado da sociedade que 
comemora, porque composta discursos e contradiscursos, construções e 
desconstruções, que apontam para a dimensão fugaz do presente histórico 
e a validade das comemorações como espaços criativos de reflexão 
histórica que enlaçam, vigorosamente, a tríplice temporalidade numa 
unidade de sentido. É exatamente essa pletora de possibilidades que 
permite a imensa variedade de apropriações identitárias do passado. 
(ARRUDA, 2014, p. 33-34). 

 

As relações de trabalho no medievo sapiencial concentram sobremais uma 

dinâmica que parece anunciar a antecipação do que se convencionou chamar 

Revolução Industrial. Talvez em vislumbre apenas empírico, a era da 

industrialização do medievo tomista não se tenha constituído num evento singular, 

destacado e historicamente formalizado em relação àquele que informou os anos 

dos setecentos e oitocentos. 

 

Inegável, entretanto, que, no plano concreto da história da civilização 

ocidental, o surgimento das cidades e da burguesia, com destaque para as 

relações comerciais, além do desenvolvimento da instrução universitária, 

favoreceram substancialmente a concepção de importância e necessidade de 

organização sociojurídica e política do trabalho humano, elevando o homem 

medieval à condição de sujeito de direito. Nesse sentido é Manuel Alonso Olea 

(1984, p. 67), cujas palavras precisas são dignas de transcrição: 

 

Ainda que o predomínio do trabalho livre por conta alheia, como realidade 
social relevante, tenha que ser situado na Revolução Industrial (fins do 
século XVIII e princípios do XIX), seus germens sociais, jurídicos e até 
mesmo econômicos, acham-se também na Idade Média, ainda que em 
ambientes completamente distintos dos da produção agrícola e da vida 
rural, nos quais também começou a frutificar. (OLEA apud PINTO, 2003, p. 
27). 
 
 

Podemos aqui retratar a iniciação de uma real Revolução Comercial num 

trocadilho com a Revolução Industrial. Se é possível afirmar que o surgimento do 

direito laboral é contemporâneo à Revolução Industrial, ou seja, a partir desse 
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evento histórico pretensamente estanque, não é menos certo que tal evento 

histórico “estanque” poderia ser, como poderá ser, a mencionada Revolução 

Comercial. 

 

A doutrina de Tomás de Aquino a respeito do trabalho manual, ombreando-o 

em prestígio com o trabalho intelectual, certamente conferiu humanização às 

relações laborais entre campesinos, artífices e operários em geral e os 

respectivos tomadores, estabelecendo diretrizes e regras jurídicas capazes de 

constituir uma sensível teoria crítica no particular, com potencial e autoridade que 

conservam suas bases e mérito até a contemporaneidade. 

 

A propósito dos institutos da ciência, Max Weber (2013, p. 27) faz 

interessante abordagem de sua “capitalização”, ou seja, sua dependência em face 

do capitalismo contemporâneo, especialmente aquele conduzido pelos Estados 

Unidos. Em sua ótica, os equipamentos das ciências modernas, aqueles de que 

os cientistas utilizam para seu trabalho, equiparam-se a uma empresa capitalista, 

de modo que até os funcionários que auxiliam nas pesquisas – os assistentes – 

comportam-se como empregados em busca do máximo quantitativo e qualitativo 

da produção. Nesse quadro, o autor sugere que as atividades dos investigadores 

universitários, que compara a cientistas, estariam a reboque da economia, do que 

se pode vislumbrar a manipulação das pesquisas a bem do poder econômico. Em 

suas palavras, 

 

ultimamente, podemos observar nitidamente que, em numerosos domínios 
da ciência, desenvolvimentos recentes do sistema universitário alemão 
orientam-se em conformidade com padrões do sistema norte-americano. Os 
grandes institutos de ciência e de medicina se transformaram em empresas 
de ‘capitalismo estatal’. É impossível administrar essas empresas sem 
dispor de recursos financeiros consideráveis. É notável o surgimento, como 
aliás em todos os lugares em que se implanta uma empresa capitalista, do 
fenômeno específico do capitalismo, que é o de ‘privar o trabalhador dos 
meios de produção’. Não dispõe o trabalhador – o assistente – de outros 
recursos que não os instrumentos de trabalho que o Estado põe a seu 
alcance [...]. Dessa forma, a posição do assistente é, normalmente, nesses 
institutos, tão precária quanto a de qualquer outra existência ‘proletaróide’ 
ou quanto a dos assistentes das universidades norte-americanas. (WEBER, 
2013, p. 27-28). 

         

Weber parece relacionar a ciência ao ensino universitário, sugerindo que 

não há ciência sem saber institucional, mas também - atual e desafortunadamente 
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-, sem interferência nociva de agentes estranhos à busca específica do 

conhecimento e da pesquisa empírica livre. Com essas considerações, Weber 

sustenta que a universidade contemporânea e, em consequência, o saber 

científico genuíno, está entregue ao acaso e à mediocridade. 

 

Por conseguinte, a vida universitária está entregue a um cego acaso. 
Sempre que um jovem cientista nos procura para pedir conselho, visando à 
sua habilitação, quase impossível nos é assumir a responsabilidade de lhe 
aprovar o desígnio [...]. Você se julga capaz de ver, sem se desesperar nem 
se amargurar, ano após ano, passar à sua frente mediocridade após 
mediocridade? (WEBER, 2013, p. 31).          

   

Diante dessa observação weberiana, é possível imaginar, em oportuno 

trocadilho, que a Revolução Industrial produziu efeitos em relação ao trabalhismo 

unicamente no sentido de formalizar - com metodologia inspirada no capitalismo 

inglês e com designação da lei em sentido formal -, um direito laboral alcunhado 

de “novo”. Porém, sem o concurso da história do trabalho na baixa Idade Média, a 

atividade dos estudiosos revolucionários tornou-se desespecializada e, portanto, 

incompleta, senão defeituosa e inverídica. 

 

Não se olvida que os acontecimentos da Revolução Industrial conferiram 

importância elevada à construção de direitos dos trabalhadores. Todavia, esses 

direitos podem e devem ser considerados uma nova fase do direito do trabalho e 

não uma criação isolada comparável à invenção de um novo e singular 

equipamento. 

 

As palavras de Weber, abstraída a ironia que delas se pode extrair, 

culminam com a percepção de perigo que a ciência corre, inclusive a ciência 

histórica, de tornar-se um qualquer objeto do querer do acaso de alguns 

investidores habilidosos e maliciosos na formatação (às vezes denominada 

“legitimação”) de um virtual saber que atenda aos seus interesses políticos e/ou 

privatísticos. 

 

No que concerne ao nosso estudo, abstrair a ciência medieval de nobreza 

escolástico-tomista das normas de organização jurídica do trabalho é enveredar e 

permitir um notório equívoco em termos de realidade histórica e historiográfica. 
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Não se cogita de trabalhismo e de seu transcurso pela valorização do trabalho 

operário sem o auxílio dogmático e deontológico da doutrina cristã tomista. Weber 

(2013, p. 36), em saborosa alegoria, assenta: 

 

Constitui uma inverdade dizer que uma obra de arte de época determinada, 
por empregar recursos técnicos novos ou novas leis, como a da 
perspectiva, seja, em razão dessas circunstâncias, artisticamente superior a 
uma outra obra de arte elaborada com ignorância daqueles meios e leis, 
desde que, evidentemente, sua matéria e forma respeitem as leis próprias 
da arte, quer dizer, com a condição de que seu objeto haja sido escolhido e 
trabalhado segundo a essência própria da arte, ainda que não recorrendo 
aos meios que vêm de ser evocados. Jamais será ultrapassada uma obra 
de arte verdadeiramente acabada, tampouco envelhecerá. Qualquer um dos 
que a contemplem apreciará, provavelmente de forma diferente, a sua 
significação, mas não poderá alguém dizer jamais de uma obra 
verdadeiramente acabada que ela foi ‘ultrapassada’ por uma outra 
igualmente acabada. (WEBER, 2013, p. 36).   

     

A ciência medieval, portanto, não se descortina senão pelo apelo que 

emprega à realidade das coisas e a uma cultura em que referida realidade se 

manifesta também na sensibilidade que se observa da ordem natural que se 

desenvolve no mundo. Mesmo invisível aos olhos humanos, o sentir das coisas 

do mundo pelo transcurso dos eventos, inclusive históricos, é também ciência. 

 

3.3. Trabalho e cultura medieval 

  

Ao observarmos a cultura do trabalho na baixa Idade Média não podemos 

deixar de constatar que a organização e estruturação das corporações de ofício 

alcançaram fundamental importância. No século XIII e até meados do século XIV 

essas corporações se espraiavam em pelos menos três dimensões: a) 

influenciaram e estabeleceram uma organização forte dos processos produtivos, 

especialmente nas cidades e no ambiente incipiente das manufaturas; b) 

iniciaram-se os primeiros enquadramentos de trabalhadores em consonância com 

os diversos segmentos produtivos; c) passaram a constituir o núcleo das políticas 

econômicas urbanas, mantendo presença direta nas instituições em geral. 

 

As corporações de ofício, assim, passaram a integrar determinadas 

repartições a nível de governo. E, com isso, inauguraram mais claramente alguns 
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conflitos profissionais, evoluindo para conflitos sociais cujos protagonistas eram 

no mais das vezes os membros dos ofícios organizados. 

 

Nesse sentido, observa Monsalvo (1996, p. 40-41) com acuidade que esses 

conflitos fizeram perceber a necessidade de intervenção do Estado medieval 

incipiente nas relações de trabalho ocorrentes nas corporações de ofício. São 

suas as palavras: 

 

Los artesanos y sus corporaciones alcanzaron una presencia directa en las 
instituciones, reservándoselas una porción de los puestos de gobierno, o 
accediendo  al poder municipal mediante la organización corporativa. 
Finalmente, los movimentos sociales traducidos en conflitos más o menos 
abiertos tuvieron también como protagonistas em no pocas ocasiones a los 
miembros de los oficios organizados. (MONSALVO, 1996, p. 40-41). 

 

Aqui se observa uma aproximação entre corporações de profissionais e o 

Estado. Certamente essa aproximação não teria ocorrido sem a constatação da 

utilidade e sucesso negocial das corporações. Com isso, é sensível e se pode 

admitir que as corporações observavam um modelo de organização do trabalho 

dos mestres e aprendizes e demais trabalhadores que poderia (e certamente 

pode) chamar a atenção dos governantes. O Estado medieval então passa a 

adotar um modelo organizacional das corporações de ofício como de utilidade 

para suas competências públicas, não raro integrando-o por inteiro às suas ações 

de governo. 

 

No reino da Espanha observaram-se a constituição de associações de 

trabalhadores com reconhecimento jurídico, assim denominadas confrarias de 

ofícios. Essas associações se destinavam à produção de sapatos, couros e 

similares e, segundo Monsalvo (1996, p. 42), tinha “una proyección profesional 

que les permitia incidir siquiera en los aspectos técnicos de la producción”. 

 

Além disso, essas associações ou confrarias executavam suas atividades 

sob efetiva organização administrativa e jurídica, o que certamente envolvia uma 

divisão adequada do trabalho. Importa realçar que as confrarias mencionadas 

poderiam ser constituídas somente para fins de associação de trabalhadores, 
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sugerindo que houvesse discussão e definição de direitos trabalhistas, 

especialmente remuneratórios. 

 

Com efeito, difícil olvidar de especular que nesse ambiente associativo não 

se admitissem ou idealizassem estratégias de organização de operários com mira 

em reivindicações profissionais, maiormente quando se vislumbra a importância 

do concurso desses profissionais para bom êxito dos negócios a serem 

entabulados. 

 

Ao lado das associações e confrarias de mercado e de trabalhadores, havia 

outras que atuavam na clandestinidade, ou seja, fora do âmbito de relações e de 

reconhecimento pelo poder régio. Essas confrarias eram vedadas, mas, segundo 

uma vez mais Monsalvo (1996, p. 43), continuavam a atuar sem maiores 

repressões do Estado, salvo no tocante ao desprestígio que o Reino lhes 

destinava. Assim se manifesta: 

 

Es significativo que estas y otras expresiones de corporativismo de ofícios 
sobrevivieran sin dificultad a las célebres medidas regias prohibicionistas de 
mediados del XIII: disposiciones de Fernando III de 1250-1251 y, ya con 
Alfonso X, cortes de Sevilla de 1252, de Valladolid de 1258 y Jerez de 1268, 
además de la prohibición contenida en las Siete Partidas. Todas ellas 
arremetían contra la formación de cofradias mercatiles y laborales 
subversivas, es decir, las que eran independientes de las autoridades 
públicas, y vedaban cualquier pretensión de las asociaciones de establecer 
cotos o posturas al margen de los consejos o el rey. Las decisiones regias 
no pretendían erradicar el corporativismo artesanal, sino más bien dejarlo 
desprovisto de un papel integral político-económico. (MONSALVO, 1996, p. 
46).          

         

O modelo de confrarias e corporações de ofício atuantes no espaço 

espanhol, especialmente em Castela, Valladolid, Burgos, Zamora e outras, 

revelava um regime de relações de trabalho que oscilava entre o trabalho livre e 

semi-livre. Essas organizações de produção e trabalho, embora com estrutura 

associativa, primavam pelo estabelecimento de técnicas de produção, jornada de 

trabalho e pagamento de salários. 

 

A produção em regime de monopólio autorizado pelo poder régio certamente 

favoreceu tal dinâmica produtivo-laboral. A relação entre produção e salários 

parece haver instituído uma desvinculação destes últimos em comparação com o 
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volume de bens produzidos, assegurando uma remuneração mínima ou pelo 

menos estável aos trabalhadores. Assim é que, segundo Monsalvo (1996, p. 44), 

 

Los talleres vieron caer las ventas y tenían que soportar altos salarios [...] 
intentaron poner precios de garantia para sus artículos, limitar el tiempo de 
trabajo – negando el trabajo nocturno, el número y cualidad de los 
aprendices, y sus mismos contingentes – negando el trabajo por libre – para 
frenar el exceso de producción y asegurar así salida para sus productos y 
ganancias para sus ofícios. (MONSALVO, 1996, p. 44). 

 

Nos séculos seguintes de fins da Idade Média as associações ou confrarias 

evoluíram não só em quantidade mas também em qualidade e diversidade a partir 

da especialização da produção e do trabalho. Todo o século XV, por exemplo, 

experimentou tal evolução. Afinal, como anota Monsalvo (1996, p. 48), “todos 

estos datos ponen de relieve el hecho incustionable de la expansión del 

asociacionismo artesanal em el XV frente al siglo anterior”. 

 

Não obstante, os setores têxtil e de couro continuaram a dominar a produção 

nessas associações, especialmente porque ostentavam o mais avançado nível de 

organização produtiva e técnica, além de atrair o maior número de trabalhadores 

qualificados. 

 

As confrarias e associações de profissionais certamente noticiam a 

existência e prestígio do trabalho livre, organizado e com subordinação ou 

coordenação. Há, assim, verdadeiras “empresas” com concurso de trabalhadores, 

embora com dinâmica, estrutura e regime jurídico alinhados à cultura produtiva do 

baixo medievo. A evolução dessas organizações, constituídas ou não em grêmios, 

ocorreu inclusive, como dito, com reconhecimento, apoio e utilização pelo Estado, 

o que realça a ideia de sua importância em termos de fomento à organização 

produtiva do trabalho humano em regime contratual. Há, por outro lado, bom 

prognóstico de iniciativa do Estado régio em tema de intervenção no domínio 

econômico, apanágio do futuro Estado do bem-estar social por meio da adoção de 

políticas públicas para o trabalho humano produtivo. 

 

Embora Monsalvo (1996, p. 90) tenha concluído que essas associações ou 

confrarias padecessem de debilidade que as afastavam das principais decisões 
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políticas e econômicas, é inegável sua colaboração para organização do trabalho 

manual a nível privado. O próprio Monsalvo ressalva que “estas debilidades no se 

debían tanto a causas de tipo económico como, sobre todo, a factores de tipo 

social, político e incluso mental”. 

 

Em posição intermédia às corporações de ofício e às confrarias estavam as 

organizações comuns de pecheros, assim denominadas por Monsalvo (1996, p. 

80). Tais organizações não tinham uma definição jurídica de sua natureza e 

atuação em cidades dos reinos da Espanha, sendo inegável, entretanto, que 

reuniam trabalhadores manuais de diversos ofícios e se mantinham numa 

concepção de solidariedade. 

 

As organizações de comunes de pecheros não se constituíam em classe ou 

categoria social formalmente consideradas, embora envolvessem e admitissem, 

em nível de solidariedade laboral, artesãos, agricultores, pastores e outros ofícios 

(MONSALVO, p. 81). As organizações de trabalhadores e de produção em 

questão surgiram especialmente a partir da constituição de ambientes urbanos, 

ou seja, conjugados à formação das cidades no baixo medievo. Isso não significa 

inexistência de organização do trabalho e de trabalhadores antes desse evento. 

 

O surgimento das cidades e o desenvolvimento da burguesia não podem ser 

considerados senão eventos consequentes ao desenvolvimento de congregações 

que envolviam grupos de trabalhadores com objetivo de produção de 

determinados bens e serviços. Ao menos nos reinos da Espanha, as 

organizações de comuns de pecheros são exemplo, a nosso sentir, dessa 

dinâmica do trabalho e da produção do medievo tardio. 

 

Certamente a importância da divisão e especialização, embora incipiente, do 

trabalho no território espanhol atraiu as atenções no que diz respeito à relação 

entre trabalho e produção, no que o imperativo de regulamentação normativa, 

inclusive a nível contratual, impunha-se naturalmente, agora com maior 

participação estatal. A divisão e a especialização do trabalho manual, por 

exemplo, são reafirmadas por Fossier (2018, p. 40), para quem tal implica “uma 

inevitável evolução das relações sociais”, citando, nesse particular, o “saber 
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carolíngio”. Para o autor, o saber carolíngio “nada mais era que um operário 

polivalente”, transformando-se logo “em um trabalhador do metal em torno do 

século XI, depois quase exclusivamente em um ferreiro”. E arremata: “Um 

especialista deverá possuir ou adquirir qualidades técnicas próprias de sua arte”. 

 

Tal dinâmica de divisão e especialização do trabalho na Idade Média exibe a 

preocupação com a organização contratada do trabalho a executar e do 

trabalhador apto a fazê-lo. Seja no ambiente rural, seja – mais ainda – no novel e 

incipiente ambiente citadino, é inegável que se trata de organização jurídico-

contratual da mão-de-obra trabalhadora, com estabelecimento de direitos e 

obrigações recíprocas e equivalentes entre campesino ou operário e senhor-

produtor. 

 

Normalmente, o trabalhador é contratado unicamente para fornecer seu 
esforço, frequentemente à vista dos clientes, diante do passeio público. O 
acordo pode dar lugar a um contrato, notadamente em regiões de tradição 
de direito escrito, muito raramente diante de um tabelião, a menos que se 
tratasse de um acordo importante, como, por exemplo, o engajamento de 
uma tripulação e do seu capitão [...]. O trabalhador à procura de emprego se 
apresenta, se possível com as suas ferramentas, preparado com a 
alimentação de um dia. Então, os futuros mestres escolhem, discutindo o 
salário e a duração do trabalho. (FOSSIER, 2018, p. 41).     

  

Portanto, desde os avatares medievais, a organização e disciplina do 

trabalho tem base jurídica contratual. As condições de contratação ocorrem de 

conformidade com a dinâmica do mercado de mão-de-obra, evoluindo de uma 

etapa de precariedade para um estágio de estabelecimento de maior atenção e 

prestígio dos ofícios especializados, sobretudo no ambiente burguês. 

 

A empreitada de serviços passa a ser utilizada regularmente entre o 

operariado mais qualificado, mas não deixa de integrar a organização jurídica do 

trabalhismo medieval. Essa disciplina da empreitada de serviços é inclusive 

adotada com regular proveito nos dias de hoje, sendo inclusive uma modalidade 

especial de relação de trabalho, cujos conflitos daí decorrentes integram a 
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competência material do judiciário laboral brasileiro34. Fossier (2018, p. 41) 

complementa: 

 

O contrato por ‘empreitada’ tende a se desenvolver quando a preocupação 
com a especialização conduz os mestres a procurar operários aptos a um 
trabalho determinado e perfeitamente circunscrito. Ao contrário, o contrato 
‘por tempo’, uma semana, por exemplo, conduz a uma polivalência que nem 
sempre é bem sucedida. (FOSSIER, 2018, p. 41).   

 

A regulação do trabalho e da atuação dos trabalhadores na baixa Idade 

Média, baseada que estava em boa medida em normas não regularmente escritas 

(a exemplo dos usos e costumes) e em ajustes tácitos, também se põe de relevo 

para sugerir alternativas, mais simples mas não menos importantes, que se 

podem vislumbrar para determinadas contratações de trabalhadores e 

estabelecimento de condições de trabalho.   

 

Noutro dizer, a edição volumosa de normas legais para solver as relações 

entre trabalhadores e tomadores no curso do século XX e princípios do século 

XXI se mostrou demasiado dificultosa, senão prejudicial, ao alcance de um 

ambiente de segurança e pacificação entre os sujeitos de contratos de trabalho e 

de emprego. Não é à toa, talvez, que as últimas reformas trabalhistas dos países 

do ocidente, designadamente da Europa e das Américas, têm primado pela 

autorização de maior e mais denso diálogo entre os atores sociais, substituindo a 

intervenção regulatória estatal pela liberdade contratual, incluindo o resgate do 

prestígio dos costumes e das práticas sociais no ambiente laborativo. 

 

Essa atmosfera certamente remete a uma revisitação das práticas laborais 

ocorrentes na Idade Média tardia, não sem o concurso do associativismo a que 

nos referimos antes. Nesse sentido se pronuncia Martín Cea (1996, p. 91) para 

quem “ha comenzado a advertirse una renovada curiosidad por revisar la 

problemática general del trabajo en las diferentes civilizaciones humanas, desde 

unos planteamientos cada vez mas acordes con las inquietudes del mundo 

actual”. 

 

                                                 
34

  A propósito dos contratos de empreitada, o artigo 652, alínea “a”, inciso III, da Consolidação 
das Leis do Trabalho prescreve: “Compete às Varas do Trabalho: a) conciliar e julgar: (...). III – os 
dissídios resultantes dos contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice”. 
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Sem dúvida, como ressaltamos alhures, há certamente uma distância 

metodológica sensível entre os positivistas do trabalhismo do século XX e da 

atualidade, de um lado, e a doutrina e normativa da organização da atividade 

laboral no Medievo, de outro, resultando em formulações teóricas precipitadas dos 

contemporâneos ao relegar o trabalho e sua regulação medievais a um mero e 

equivocado limbo. Afinal, como bem dilucida Martín Cea (1996, p. 92), a Idade 

Média não representa o “final de la Historia” do trabalho organizado e ordenado 

normativamente. 

 

Na verdade, a complexidade das incursões metodológicas em foco mais que 

confirmam que em um e outro ambiente temporal há regular continuidade, embora 

com dogmática distinta e nunca uma ruptura, “ya que tanto el trabajo como la 

actividad productiva inciden en multitud de facetas que repercuten 

constantemente en la propia forma en que se organizan las respectivas 

sociedades humanas”. (CEA, 1996, p. 92). 

 

Bom relembrar que o trabalho se caracteriza, por definição, como uma 

faculdade específica dos homens no sentido de interferir sobre a natureza para 

modificá-la ou transformá-la, culminando em profundas e sucessivas implicações 

na vida em comunidade em todas as ordens. Já nesse aspecto constata-se a 

impropriedade de pretender-se uma ruptura na história do trabalho e dos 

trabalhadores mesmo considerando as diversas incursões metodológicas no 

estudo dessa singular característica humana. 

 

De observa-se, sobremais, que, não raro, as sociedades humanas são 

informadas e até definidas sociológica, política e juridicamente pela forma como 

se organiza a produção de bens e serviços em conjunto com o regime laborativo. 

O trabalho e a economia são, por assim dizer, elementos que fomentam um modo 

de ser social, político e jurídico. As eventuais alterações no regime econômico e 

trabalhista são apenas projeções que acompanham a dinâmica de organização e 

estruturação dos modelos de governo e de Estado, conservando em si, 

entretanto, sua base comum de propriedade ínsita à condição humana. 
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Daí se dessume que todo modelo e estrutura de governo, Estado e cultura 

sociais de determinada comunidade introduz seu próprio modelo de organização 

do trabalho, inexistindo, portanto, ruptura do trabalho e dos trabalhadores como 

bens imanentes ao homem segundo os modos de organização que se sucedem. 

Bom transcrever, uma vez mais, as palavras de Martín Cea (1996, p. 93) no 

particular: 

 
De ahí que el trabajo y la concepción del trabajo formen parte de esos 
elementos básicos, de esas categorias, que diría Arón Gurievich, que 
definen el modelo del mundo que impera en las distintas sociedades 
humanas. Y, sin embargo, no debe olvidarse tampoco que la propia noción 
de trabajo está continuamente determinada por el modo y la forma concreta 
en que cada sociedade satisface sus necesidades elementares; o, por 
decirlo de outra manera y utilizando una terminologia mas precisa, es obvio 
que la concepción del trabjo no puede desvincularse de las relaciones de 
producción que se establecen en cada modo de producción concreto y en 
cada una de sus formaciones sociales. Así, pues, ni el trabajo ni la 
concepción social del trabajo son categorías inmutables, sino que cambían y 
evolucionan al calor de las transformaciones sociales. (CEA, 1996, P. 93). 

 

Com efeito, podemos afirmar com convicção que as formas de organização 

e regulação do trabalho variam de significado nos diversos momentos históricos, 

considerando a maior ou menor importância das condições econômicas, sociais, 

políticas e jurídicas em que se inserem. 

 

Disso resulta que o trabalhismo do baixo Medievo concentrava sua própria 

filosofia e cultura em relação aos processos produtivos de então, alcançando uma 

estática regulatória própria e formalmente existente, da mesma maneira que a 

Revolução Industrial, a seu tempo, inaugurou sua estrutura regulatória específica. 

Não houve, portanto, “criação” do Direito do Trabalho nesse segmento histórico, 

mas apenas transformação do modelo de mundo do trabalho e respectivo marco 

regulatório. 

 

Ao longo do segmento temporal que mediou o fim da Idade Média e o início 

da Revolução Industrial as relações laborais adquiriram um novo valor e uma 

nova qualificação diante das transformações dos modos de produção e do 

ambiente político-ideológico e jurídico-social. Pode-se falar inclusive, de modo 

mais apropriado talvez, em uma específica “divisão social do trabalho”, conforme 

denomina Martín Cea (1996, p. 93). 
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Evidente que se quer significar uma espécie de singularização (e não 

ruptura) entre duas concepções teóricas do trabalho humano. Não há, por assim 

dizer, qualquer perspectiva, no plano concreto, de extinção do modo regulatório 

medieval do trabalho e sim uma espécie de edição de um novo e peculiar 

“trabalhismo”. Trata-se, deveras, de uma relação entre um antecedente e outro 

consequente que se comunicam historicamente. 

 

3.4. Condição dos trabalhadores medievais na relação entre capital e 

trabalho 

 

Diante do cenário tecnológico peculiar à cultura e à ciência medievais, a 

organização dos trabalhadores experimentou uma natural evolução que teve 

como base o esforço manual e físico em geral. Destacam-se nesse espaço as 

relações de trabalho dos mineiros e dos operários da construção civil, tributários 

de direitos profissionais substanciais até para os padrões trabalhistas atuais. 

 

Por outro lado, os agricultores e operários da indústria têxtil caracterizaram-

se entre os mais desafortunados e precarizados. Ao tratar das inovações 

tecnológicas do baixo medievo e suas conexões com a condição dos 

trabalhadores, Philippe Wolff (1988, p. 125) confirma a precariedade social-laboral 

de operários e artesãos, sugerindo um paradoxo em relação às novas técnicas. 

 

Tal como a necessidade de produzir os víveres necessários a uma 
população, decrescente sem dúvida, mas cada vez mais exigente, levou a 
cultivar melhor superfícies reduzidas, assim também foram as condições 
desfavoráveis do trabalho artesanal que forçaram a procurar – e a encontrar 
– novas técnicas […]. O homem começara por utilizar melhor as forças 
postas à sua disposição pela natureza, como a água que punha os moinhos 
em movimento […]. A partir do século XII, a mecanização do pisoamento 
abriu novas vias à indústria têxtil […]. Na verdade, modernizar a indústria foi 
sempre um problema social, para além do econômico. (WOLFF, 1988, p. 
115-116). 

 

Com efeito, os trabalhadores das minas tinham ampla liberdade de abrir e 

explorar minas em praticamente todos os lugares, gozando ainda de autonomia 

para estabelecer órgãos colegiados para dirimir querelas trabalhistas e civis, com 

a parcimônia da administração régia. Eram, pois, trabalhadores livres, sobretudo 

pela importância derivada da elevada lucratividade da exploração das minas, 
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utilização e comercialização de metais, mármore, ferro, cobre, estanho e prata. 

Gimpel (1977, p. 85), escreve: 

 

Seria muito injusto falar de Revolução Industrial na Idade Média sem evocar 
aqueles que foram os seus artesãos. Preocupada em aumentar a produção, 
a Idade Média adotou diversas políticas em relação aos trabalhadores, 
levando em conta as relações de força. Se as vantagens que eram 
concedidas aos mineiros contribuíam singularmente para a destruição do 
meio ambiente e contrariavam muitas vezes as medidas sensatas que 
tentavam combatê-la, é porque as rendas substanciais geradas pelos 
produtos da mina justificavam que se estimulasse os mineiros, concedendo-
lhes alguns direitos. Com efeito, os mineiros podiam pesquisar e escavar o 
solo em praticamente todo o lugar que quisessem, exceto os cemitérios, 
jardins, pomares e as grandes estradas, desviar os cursos de água e cortar 
madeira, mesmo que esta fosse rara, nas florestas dos arredores, desde 
que se comprovasse ser indispensável ao bom funcionamento da mina. 
(GIMPEL, 1977, p. 85). 

 

Essa autonomia em dirigir a própria atividade laboral, pelo coletivo que 

integravam, não afastou os mineiros da condição de subordinados em relação ao 

proprietário da mina, empreendedor capitalista que era. Os trabalhadores da 

construção civil, por sua vez, organizaram-se para reivindicar direitos salariais e 

períodos de repouso de forma mais contundente que os mineiros. Situações de 

recusa de salários baixos e ameaça de greve, inclusive com emprego do que 

atualmente se denomina “piquete”35, era uma realidade trabalhista já no século 

XII. 

 

A liberdade de deslocamento entre as cidades para conseguir melhores 

condições de trabalho também é indicativo induvidoso da maturidade laboral 

dessa categoria de profissionais. Qualquer semelhança com a realidade 

positivista laboral da contemporaneidade não é mera coincidência. Em relação 

aos trabalhadores das indústrias têxteis, outrossim, a situação era de 

precariedade e desalinhamento em relação a mineiros e operários da construção 

civil. 

 

                                                 
35

  Denomina-se “piquete” a ação de trabalhadores grevistas tendentes a persuadir ou aliciar, no 

ambiente da greve, os que dela não queiram aderir ou participar (Cf. Piquete. In: Dicionário 
Brasileiro de Direito do Trabalho, op. cit., p. 326). A Lei nº 7.783/1989 (Lei de Greve), em seu 
artigo 6º, inciso I, prescreve: “São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos: I - o emprego 
de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve”. 
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As numerosas limitações e restrições aos operários têxteis em matéria de 
deslocamento e de salários contrastam com a liberdade dos trabalhadores 
da construção civil, que se deslocavam a seu bel-prazer de um canteiro de 
obras para outro e eram livres de recusar o salário oferecido. A análise dos 
registros de contas e dos relatórios de obras não nos mostra, em absoluto, 
uma classe trabalhadora vivendo no temor do patrão. Os documentos 
revelam, pelo contrário, a existência de greves, de operários que surravam 
outros operários acusados de terem aceito salários inferiores. No século XII, 
os pedreiros empregados na construção do mosteiro de Obazine revoltam-
se, numa certa manhã, e vão insultar o abade que, sob o pretexto de 
vegetarianismo, tinha confiscado o porco por eles degolado para fazerem 
uma patuscada. Em janeiro de 1331, os pedreiros que constroem 
Westminster recusam-se a trabalhar segunda ou terça-feira porque seus 
salários não lhes foram pagos desde o Natal e temem perder o que lhes é 
devido. O tesoureiro foi obrigado a garantir o pagamento dos salários 
passados e dos salários futuros; eles recomeçaram então o trabalho na 
quarta-feira. (GIMPEL, 1977, p. 95).      

 

A realidade revelada em relação aos trabalhadores mineiros e da 

construção civil põe por terra as afirmações consistentes em renegar a existência 

do trabalho livre na Idade Média. Especialmente no transcurso dos séculos XII e 

XIII a conscientização sobre a importância do reconhecimento, cada vez mais 

formal, de direitos trabalhistas compunha as políticas e ações empresariais e de 

estímulo à qualidade e valores da produção. 

 

Se eventualmente as normas escritas de direito laboral não eram 

abundantes, havia, por outro lado, a disposição de emprego da palavra falada 

como ícone normativo da celebração de ajustes entre tomadores e operários. Isso 

sem considerar os costumes sociais e jurídicos já arraigados à vida da sociedade 

medieval, muito recorrente também no ambiente das relações de trabalho. 

 

Todas as ocasiões são boas para os operários pedirem um aumento de 
salário. O operário só trabalha verdadeiramente bem quando é empregado 
por tarefa (que hoje diríamos trabalhar por empreitada). Esse modo de 
remunerar era vantajoso para o patrão desejoso de evitar a confusão de 
despesas incontroláveis [...]. Quando o rei Henrique III se viu escasso de 
fundos para cobrir as despesas do canteiro de obras de Westminster, 
encorajou os seus mestres-pedreiros a darem de empreitada certos 
trabalhos de menos importância, com preço e prazo de entrega previamente 
estipulados. Esse modo de pagamento tinha duas outras vantagens: impedir 
o contador de arredondar, em seu favor, as somas a repartir e, numa certa 
medida, combatia o absenteísmo, que era um hábito muito comum na 
época (e ainda em nossos dias)

36
. Na Idade Média, a chegada e a saída da 

                                                 
36

  A prática descrita é muito semelhante, senão igual, à pequena empreitada de obras prevista 
no atual artigo 652, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943), equiparada a contrato de trabalho ante a atribuição de eventual dissenso à 
Justiça do Trabalho. Referido dispositivo celetário prescreve: “Art. 652 - Compete às Varas do 
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mão-de-obra eram cuidadosamente apontadas pelo escriturário 
encarregado de ajustar as contas dos operários. (GIMPEL, 1977, p. 96-97). 

 

O regime de repousos ocupava posição de importância central entre os 

direitos dos trabalhadores. O absenteísmo não era senão uma forma de 

reivindicação por melhores condições de trabalho. As folgas e feriados semanais 

e anuais compunham, assim, vetor laboral para afirmação da liberdade contratual, 

não obstante de forma incipiente. Gimpel (1977, p. 97) assim expõe: 

 

Não era o cansaço físico que causava o absenteísmo entre os 
trabalhadores ingleses do século XIII. Parece que eles tinham mais dias de 
folga oficial que os seus camaradas de hoje. Os operários da Idade Média 
tinham até duas semanas de folga no Natal, uma semana na Páscoa, 
alguns dias pela festa de Pentecostes, mais as festas dos santos, um bom 
número dos quais eram dias feriados. O Regulamento da catedral de York 
previa também os fins de semana livres, cessando o trabalho sábado ao 
meio dia para permitir a celebração da vigília das festas e a preparação 
religiosa de domingo. Em média o operário trabalhava cinco dias e meio por 
semana. Contudo, o seu dia era extremamente longo, começando ao 
nascer do sol e terminando ao cair da noite – doze horas e meia no verão, 
oito horas e três quartos no inverno – cortado por uma pausa para o almoço 
e uma hora para o jantar. Tal diferença nas horas de trabalho forçou as 
autoridades a estabelecerem duas tabelas de pagamento: o salário do 
inverno e o salário do verão: e até, em certos casos, quatro tabelas, uma 
para cada estação. (GIMPEL, 1977, p. 97).        

 

As cerimônias religiosas e a intervenção da Igreja foram, assim, as 

precursoras dos espaços de descanso diário e semanal dos operários, o que 

perdura até os dias de hoje. Havia, inclusive, como visto, regulamentação escrita 

nesse aspecto, permitindo a recomposição física e mental indispensável no 

âmbito da construção civil em razão do esforço exigível. A disciplina laboral do 

repouso ainda permitia ao operário medieval do século XIII uma pausa para 

orações e cumprimento de outras obrigações religiosas em colaboração com a 

Igreja. 

 

A questão salarial de pedreiros e mestres de obras também representou 

ponto importante no âmbito da construção civil medieval. Os ajustes entre 

trabalhadores e patrões eram o principal modo de estipulação salarial e se dava 

na medida da especialização adquirida pelo obreiro. 

 

                                                                                                                                                         
Trabalho: III – os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja 
operário ou artífice”. 
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Nos canteiros de obras, havia encarregados do controle de pagamento dos 

salários, considerando o volume e a qualidade do serviço prestado. Com isso, 

afirma Gimpel (1977, p. 98) que “...a mão-de obra-medieval era relativamente 

bem paga. Os operários altamente qualificados foram sempre procurados e o 

empregador tinha que levar isso em conta”.   

 

Essa conjuntura laboral significou afirmação do operariado no sentido de 

vislumbrar que a coalizão de interesses e a união em torno de reivindicação de 

direitos representavam importante demonstração de força para firmar contraponto 

em face do poder econômico empresarial. Vejam-se as palavras de Gimpel (1977, 

p. 98) nesse segmento: 

 

Os canteiros podiam livremente pedir os salários que quisessem, em troca 
de seus conhecimentos técnicos. E claro que o patrão não estava obrigado 
a aceitar as ofertas feitas. O mercado era livre e é isso que explica a grande 
diversidade de salários. Durante a construção do castelo de Caernarvon, 
em 1304, pagaram-se a 53 pedreiros 17 tabelas diferentes de salários. A 
razão de tal diversidade na escala salarial decorria do fato de os 
empregadores temerem uma frente unificada de trabalhadores, capaz de 
reclamar aumentos. Mais tarde, nos séculos XIX e XX, os grandes chefes 
de indústria, na Europa e nos Estados Unidos, lutaram por todos os meios e 
pelos mesmos motivos para impedir que o operariado se unisse e formasse 
sindicatos. (GIMPEL, 1977, p. 98). 

       

Embora a mão-de-obra medieval fosse demasiado flutuante, com 

deslocamentos constantes entre canteiros de obras, fato comum até hoje no 

âmbito da construção civil, é inegável que a necessidade do trabalho dos 

operários nesse segmento empresarial converteu-se em boa oportunidade para 

afirmação de direitos mínimos e liberdade contratual mediante a conjugação e 

congregação da vontade e consciência trabalhista dos obreiros. 

 

Esse quadro incipiente de negociação entre patrões e empregados conduziu 

ao fortalecimento da liberdade contratual que, nos séculos XIV e XV, passou a 

dirigir as relações de trabalho e despeito da regulação municipal de preços e 

serviços. A normativa do trabalho passa a incluir a manifestação de vontade e os 

interesses dos atores sociais de então, entre os quais a palavra do operário. 

 

Mas principalmente a liberdade substitui o privilégio no regime de trabalho. 
As corporações de ofício não existem ou, se existem são acessíveis a 
todos. Esta novel indústria campesina apresentou, pois, claramente, o 
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aspecto de uma indústria capitalista. O rigor da legislação municipal é 
substituído por um sistema de maior flexibilidade, no qual o trabalhador 
celebra um contrato com o patrão e discute com ele o seu salário. 
(PIRENNE, 1968, p. 222-223). 

 

Certamente aqui se pode conceber a ideia de sindicalização das categorias, 

o que inclusive moveu os empregadores para, ao menos, frear o avanço 

reivindicatório dos operários. Se é certo que não se pode falar de sindicalismo 

propriamente dito nessa temporalidade, não é menos certo que estimulou a 

cultura de coalizão a bem da consolidação de direitos mínimos e a possibilidade 

de discussão de cláusulas contratuais. 

Após o arrefecimento das consequências danosas da peste negra, ocorreu o 

que Gimpel (1977, p. 183) denominou como “a alta do nível de vida de certos 

grupos sociais”. Com efeito, em princípios do século XIV, especialmente a partir 

de 1317, a escassez de mão-de-obra causada pela elevada letalidade da peste 

negra entre os operários e camponeses, estimulou as reivindicações dos 

sobreviventes por conta do cenário econômico favorável ao fortalecimento dos 

salários e demais condições de trabalho. 

 

Após a crise de 1315-1317, os salários já tinham sido aumentados. Os 
proprietários rurais não poderiam recusar outros aumentos porque o 
camponês e a sua família podiam facilmente ir trabalhar numa outra 
propriedade. Quanto aos operários, foi-lhes possível, enfim, propor seus 
serviços à melhor oferta. A escassez de mão-de-obra favoreceu 
particularmente os operários não especializados. A diferença entre seus 
salários e os das outras categorias de operários diminuiu então de maneira 
considerável. (GIMPEL, 1977, p. 183). 

 

Essa conjuntura econômico-laboral favorável aos trabalhadores conduziu à 

elaboração de normas laborais que visavam a regular os salários e coibir 

reivindicações operárias consideradas abusivas pelo reino. Entretanto, a união 

dos trabalhadores até pouco tempo considerada inimaginável em termos de 

coalizão de interesses profissionais ofuscou o conteúdo dos estatutos 

regulamentares. 

 

Os camponeses estavam tão excitados e tão endurecidos que não levaram 
em conta as ordens do rei. Para decidi-los a trabalhar era preciso prometer-
lhes o que eles queriam, e para que não se perdessem as safras e as 
colheitas de frutas fazia-se necessário satisfazer as exigências dos 
trabalhadores, ainda que mais inverossímeis. (LINDSAY apud GIMPEL, 
1977, p. 185).    
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Esse movimento de reivindicação operária pós-peste negra culminou ainda 

com o empoderamento dos trabalhadores, operários e camponeses, no sentido 

de experimentar as primeiras insurreições sociais de reflexos políticos, de modo a 

incrementar a participação operária na definição de políticas sociais e mesmo 

ideológicas. (GIMPEL, 1977, p. 187-188). 

 

O desenvolvimento de técnicas de produção e de formação das bases da 

denominada Revolução Industrial não passaram ao largo das práticas laborais e 

das normas de organização do trabalho na baixa Idade Média. O século XIII e 

início do século XIV sem dúvida representam o alvorecer do renascimento 

tecnológico na Europa, pois já concentravam uma singular inovação de técnicas e 

atividades profissionais que não deixam a desejar quando em confronto com as 

construções ideológicas da Revolução Industrial. 

 

Trabalho organizado e regulamentado e Revolução Industrial não são, 

portanto, categorias contemporâneas, isto é, inovações próprias dos séculos XVIII 

e XIX. Antes desses séculos as técnicas de produção e o emprego formal da 

mão-de-obra operária e campesina já se faziam pulsantes no dia-a-dia do Estado 

medieval.  

 

Le Goff (2014, p. 154) revela que nos primórdios da baixa Idade Média a 

valorização do trabalho de camponeses, artesãos e operários avançou 

significativamente a partir da importância que o trabalho dos religiosos leigos e 

consagrados auferiu, dando ensejo a uma nova e mais densa regulamentação. 

 

Os monges, penitentes profissionais, penitentes por vocação, penitentes por 
excelência, devem dar este exemplo de mortificação porque o trabalho 
manual está ligado à queda, à maldição divina e à penitência. Mas, sejam 
quais forem os motivos, o fato do monge, o mais elevado personagem da 
perfeição cristã, dedicar-seao trabalho, faz repercutir sobre esta atividade 
uma parte do prestígio social e espiritual daquele que o pratica. O 
espetáculo do monge no trabalho impressiona os contemporâneos em favor 
do trabalho. O monge que se humilha no trabalho eleva-o [...]. A 
regulamentação do trabalho nós a encontramos tanto nas fontes laicas 
quanto nos documentos eclesiásticos. Ela é testemunho de uma retomada 
específica do artesanato, sobretudo no quadro senhorial, assim como de 
uma maior atenção aos problemas colocados pelo trabalho [...]. Destacar-
se-ão duas preocupações dos capitulários: 1) a regulamentação do repouso 
dominical, mais precisa que antes, que não é apenas um sinal da primazia 
dos tabus religiosos, mas também o testemunho de uma preocupação em 
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organizar o ritmo do mundo do trabalho [...]. 2) a condenação dos ociosos e 
dos mendigos válidos, retomado do código de Justiniano e que anuncia 
certas opiniões do século XIII... (LE GOFF, 2014, p. 150-154). 

 

A história do trabalhismo medieval suscita, portanto, aprofundamento e 

sistematização, desafiando mesmo a institucionalização da Revolução Industrial 

como movimento tecnológico e de regulação laboral novo e singular no âmbito da 

história da civilização contemporânea, conforme vem demonstrado ao longo deste 

trabalho. 

 

3.5. Trabalho e regulação do comércio medieval 

 

A transição entre o feudalismo e o capitalismo, com projeções sobre a 

evolução do regime servil para o trabalho livre, é definida por Saes (2013, 127) a 

partir da correlação entre as forças produtivas e as relações sociais de produção, 

num tricadilho resultante da concepção marxista de “modo de produção”. Assim 

discorrem: 

 

De modo um tanto esquemático, podemos dizer que cada modo de 
produção seria definido por um certo nível de desenvolvimento das forças 
produtivas e por determinadas relações sociais de produção. Por forças 
produtivas entende-se o conjunto de elementos que estabelecem a 
capacidade de produção e a produtividade de uma sociedade (recursos 
naturais, população, nível de conhecimento e habilidade dessa população, 
desenvolvimento técnico, meios de produção disponíveis etc.); e relações 
sociais de produção seriam as relações estabelecidadas entre os homens a 
partir de sua posição no processo de produção. Haveria mesmo uma 
correspondência entre o nível de desenvolvimento das forças produtivas e 
as relações sociais de produção: o exemplo clássico de Marx é de que ao 
moinho de vento corresponderiam as relações típicas do feudalismo e à 
fábrica mecanizada as do capitalismo. (SAES, 2013, p. 127).   

 

Nessa conjuntura de transição, Saes (2013, p. 127-128) observa que o 

regime jurídico-trabalhista do servo conjuga dependência ao senhor proprietário 

dos meios de produção e uma incipiente liberdade de iniciativa, na medida em 

que passa a possuir direitos (sim, “direitos”) sobre parte da produção. 

 

No capitalismo, o trabalhador é juridicamente livre: sua relação com o patrão 
é contratual – e o contrato, do ponto de vista formal, expressa a vontade de 
duas pessoas livres e iguais. Por outro lado, os meios de produção são de 
propriedade do capitalista e estão concentrados nas mãos de uma classe 
que abrange pequena parcela da população. Por isso, o produtor direto, 
para subsistir, deve vender sua força de trabalho ao capitalista em troca de 
uma remuneração – o salário. Desse modo, trabalha sob as condições 
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estabelecidas pelo seu patrão. No feudalismo – que Dobb entende ser 
definido essencialmente pela servidão – o trabalhador não é livre. Há um 
vínculo entre ele e o seu senhor que pode expressar diferentes graus de 
dependência por meio de inúmeras obrigações (por vezes de ordem 
pessoal, estabelecidas por normas legais ou pelo costume; por vezes, 
relacionadas ao vínculo que ambos possuem com a terra). Porém, ele tem a 
posse dos meios de produção, ou seja, tanto a terra de seu lote quanto os 
instrumentos de trabalho estão sob seu controle e podem ser utilizados de 
acordo com sua vontade. (SAES, 2013, p. 127-128).      

 

Esse regime jurídico-trabalhista do servo, com parcial liberdade de conduzir 

sua parte na produção, permite vislumbrar um estatuto peculiar que anuncia não 

só a transformação do trabalho de pura e rigorosa subserviência, como ocorria no 

regime escravista, em trabalho com alguma margem de iniciativa ou liberdade, 

como também noticia uma incipiente regulação normativa, ainda que pautada nas 

práticas reiteradas, isto é, usos e costumes.  

 

Henri Pirenne, em sua História Econômica e Social da Idade Média, 

relaciona uma série de eventos que retratam o dinamismo do comércio medieval 

revelador de princípios do capitalismo. A começar pelas contingências das 

práticas comerciais e suas conexões (ou desconexões) com a doutrina da Igreja 

até chegar a uma possível regulação da usura, expõe os principais aspectos que 

demonstram o surgimento do capitalismo ocidental. Considera, ainda, que 

referidas práticas comerciais continuam a ser adotadas sem muitas alterações até 

os dias de hoje.    

 

Nossas fontes, por deficientes que sejam, não nos permitem duvidar de que 
o capitalismo se formou desde o século XII. Indiscutivelmente, o comércio a 
longa distância produziu desde então fortunas consideráveis. Já vimos o 
exemplo de Goderico. O espírito que o anima é, em toda força da 
expressão, o dos capitalistas de todos os tempos. (PERENNE, 1968, p. 
168).    

       

Do mesmo modo que o conhecido autor belga vislumbra a grande 

possibilidade de surgimento do capitalismo e de suas práticas comerciais difusas 

já no século XII, também é consentâneo vaticinar que é praticamente impossível, 

mesmo em termos de historiografia, ignorar que a evolução das práticas 

comerciais capitalistas não tenha se servido de mão-de-obra operária organizada 

e regulada por normas estatais ou não-estatais, a exemplo de ordenanças e 

costumes jurídicos. 



129 

 

 

A própria ideia de lucro advindo das transações comerciais já inspira a 

relação entre despesas (que inclui os salários dos trabalhadores) e apuração do 

resultado positivo dos negócios comerciais. Afinal, como realça o mesmo Pirenne 

(1968, p. 172), os capitalistas (grandes comerciantes), movidos pela preservação 

de seus lucros, formaram “grupos fechados”. 

 

Os estatutos da Hansa flamenga de Londres (antes de 1187) proibiram a 
entrada na companhia de todos os comerciantes varejistas, ou mesmo ‘a 
quem tenha as unhas azuis’, isto é, os operários da indústria têxtil. O 
acesso ao alto comércio depende agora dos grupos que açambarcam o seu 
monopólio. (PIRENNE, 1968, p. 172). 

    

Por outro lado, os trabalhadores formaram as confrarias, isto é, corporações 

profissionais que lhes organizavam a produção dos materiais que importavam ao 

comércio, realizando, assim, um contraponto aos comerciantes e suas coalizões 

(PIRENNE, 1968, p. 186-187). Em meio a esse embate entre comerciantes e 

trabalhadores, viu-se o Estado medieval (o reino) impelido à regulação do 

comércio e do trabalho. Segundo Pirenne (1968, p. 173), “tudo isso, porém, só 

vem provar que o capitalismo comercial se adaptou às condições a êle impostas 

pelo estado dos mercados e pelo estado social da época”. 

 

Sob outro ângulo, a divisão do trabalho entre o campo e a cidade, além de 

constituir uma prática que fomentava a segregação entre modalidades 

laborativas, era uma medida de natureza comercial, isto é, um costume do 

comércio de produtos do campo e da cidade. Não obstante, é de se constatar que 

a incipiente regulação do comércio na baixa Idade Média, até aproximadamente 

fins do século XV, contribuiu pra um certo distanciamento do reconhecimento da 

importância das duas fontes comerciais no seu âmbito específico. 

 

Até o século XV, as cidades foram os únicos centros do comércio e da 
indústria, a tal ponto que não deixaram que êstes se difundissem pelo país. 
Entre as cidades e o campo existe uma rigorosa divisão do trabalho [...]. O 
Estado não estava ainda bastante centralizado, os governos e a 
administração não eram suficientemente sedentários para que a Idade 
Média pudesse conhecer aglomerações urbanas do tipo das capitais 
modernas ou das cidades antigas. (PIRENNE, 1968, P. 175-176).      
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Isto não quer dizer que o trabalho no campo e, principalmente, nas 

incipientes cidades medievais, não ostentasse regulação em termos de costume e 

mesmo por conduto de normas do reino. Como bem realça Thompson (1998, p. 

91), “Já no século XII, os direitos comuns eram exercidos de acordo com o 

‘costume consagrado no tempo’, mas as disputas a seu respeito também seguiam 

formas consagradas pelo tempo”. 

 

 Aliás, é nesse entorno que se organizam as corporações profissionais, seja 

para garantir a qualidade dos produtos, seja para oficializar carreiras de 

profissionais. Entre o trabalho do mestre e do aprendiz, há, por assim dizer, a 

instituição de segmentos de profissionalização, nos quais a medida do esforço 

laborativo conduz à formação profissional do trabalhador manual, especialmente 

artesãos. 

 

À tendência espontânea que compelia os artesãos à corporação juntava-se, 
do mesmo modo, a interêsse da polícia administrativa. Pode-se afirmar que, 
em meados do século XII, a divisão dos artesãos urbanos em grupos 
profissionais reconhecidos ou instituídos pela autoridade local, já era um 
fato consumado em grande número de cidades. (PIRENNE, 1968, p. 188). 

 

Pirenne (1968, p. 189) expõe ainda que a significativa regulação da 

produção dos artesãos resultou no estabelecimento do que chama “monopólio 

industrial das corporações”. Evidente que o regime de monopólio da produção das 

corporações por regulação estatal conferiu, concomitantemente, regras de 

execução do trabalho dos artesãos, resultando em um regime laboral a ele 

conjugado. 

 

“De tudo isso, pode-se inferir que os podêres públicos regulamentaram, a 
partir do século XI, o regime industrial das cidades por meio da repartição 
dos artesãos em tantos grupos quantas as diferentes profissões a vigiar. A 
cada um dos referidos grupos outorgou-se o direito de reservar aos seus 
membros o exercício da profissão a que se dedicavam. São, pois, 
essencialmente, grupos privilegiados, tão alheios quão possível à liberdade 
industrial. Baseiam-se no exclusivismo e no protecionismo. O monopólio 
que detêm recebera na Inglaterra o nome de ‘gild’ e na Alemanha o de 
‘Zunftzwang’ ou ‘Innung’. (PIRENNE, 1968, p. 188-189). 

 

Toda essa conjuntura, com intervenção e regulamentação estatal, 

consubstancia indubitavelmente a consolidação de direitos profissionais dos 

trabalhadores artesãos e o embrião fundamental do sindicalismo. É na baixa 
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Idade Média, portanto, que tem lugar a profissionalização dos trabalhadores e sua 

organização normativa. 

 

Entre os séculos XI e XIII vê-se o desenvolvimento do comércio, da indústria 

e da tecnologia medievais, com legítimas repercussões na institucionalização do 

trabalho e consequente criação de regras de direito que informam o que se pode 

considerar direito do trabalho na Idade Média. 

 

Se do ponto de vista da autonomia interna e da influência política as 
corporações diferem consideravelmente, conforme as regiões e as cidades, 
a sua organização econômica, entretanto, é semelhante em tôda a Europa. 
Em todos os lugares, nos seus traços fundamentais, a dita organização é a 
mesma. Nela se manifesta com maior vigor o espírito de protecionismo 
inerente à economia urbana da Idade Média. O seu objetivo essencial é 
proteger o artesão, não só contra a concorrência do estrangeiro, mas 
também contra a dos colegas. Reserva-lhe exclusivamente o mercado da 
cidade e fecha-o aos produtores do estrangeiro; cuida, ao mesmo tempo de 
que nenhum membro da profissão possa enriquecer-se em detrimento dos 
outros. Por êsse motivo, os regulamentos impõem-se com uma 
minuciosidade cada vez maior; os processos, de técnica rigorosamente 
idêntica para todos, fixam as horas e trabalho, impõem os preços e o 
montante dos salários, proíbem toda espécie de anúncios, determinam o 
número de utensílios e o dos trabalhadores nas oficinas, instituem vigilantes 
encarregados de exercer a inspeção mais minuciosa e inquisitorial; em uma 
palavra, esforçam-se em garantir a cada um a proteção e, ao mesmo tempo, 
a mais completa igualdade possível. Assim, consegue-se salvaguardar a 
independência de cada membro, mediante a estreita subordinação de todos 
êles. (PIRENNE, 1968, p.191-192). 

 

A regulação do trabalho e o profissionalismo dos trabalhadores, 

especialmente dos artesãos, foram medidas que se impuseram também para 

lograr a boa qualidade dos produtos e sua consequente comercialização entre os 

diversos consumidores. Quanto mais apto estava o trabalhador para bem 

produzir, melhor cotado estava ao comércio dos produtos e manufaturas. As 

técnicas de produção e a punição às fraudes representaram iniciativas 

importantes que culminaram no prestígio das corporações de artesãos e no 

reconhecimento de regulação das profissões. 

 

A disciplina imposta ao artesão tinha naturalmente por objetivo assegurar a 
qualidade dos seus produtos fabricados. Nesse sentido, também favorecia o 
consumidor. A economia regulamentar das cidades tornava a falsificação tão 
impossível ou, pelo menos, tão difícil e perigosa em matéria de indústria, 
como em matéria de alimentação. Causou surprêsa a severidade dos 
castigos contra as fraudes ou ainda contra simples negligências. (PIRENNE, 
1968, p. 192). 
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Nas corporações de ofício, entre os artesãos e os seus tomadores, os 

mestres, há uma hierarquia que em tudo lembra o contrato de emprego dos dias 

de hoje. A indústria e o comércio do baixo medievo, portanto, trata o trabalho 

manual dos operários sob o signo da subordinação jurídica típica das relações de 

emprego da contemporaneidade. Vejam-se as precisas palavras de Pirenne 

(1968, p. 192-103) no particular: 

 

Os membros de tôda corporação dividem-se em categorias subordinadas 
umas às outras: os mestres, os aprendizes (Lehrlingen) e os 
companheiros (Knechten, servingnen). Os mestres formam a classe 
dominante de que dependem as outras duas. São pequenos chefes de 
oficinas, proprietários da matéria prima e das ferramentas. Pertencem-lhes 
os produtos fabricados e, portanto, todos os lucros da venda ficam em 
suas mãos. Ao seu lado, os aprendizes iniciam-se no ofício sob a sua 
direção, uma vez que ninguém pode ser admitido no exercício profissão 
sem garantia de capacidade. Os companheiros, enfim, são trabalhadores 
assalariados que terminaram o aprendizado, porém não puderam ainda 
elevar-se à categoria de mestre. (PIRENNE, 1968, p. 192-193). 

 

As corporações de ofício conjugam, portanto, atividade empresarial e 

organização profissional. Afinal, como registra Pirenne (1968, p. 193), “o mestre 

artesão é, pois, em tôda a força do termo, um empresário independente”. A 

condição social dos aprendizes e companheiros é baseada numa situação 

(establishment) muito próxima ao que hoje se chama relação de emprego, ora 

puramente subordinado (companheiro), ora parassubordinado (aprendizes). 

 

Há, portanto, já aqui, a percepção do embate entre o capital e o trabalho, 

mormente nesse ambiente industrial e comercial urbano. Existe, por assim dizer, a 

exata noção e definição das propriedades de cada categoria e de sua inserção no 

meio produtivo em notório desenvolvimento. 

 

Os titulares dos meios de produção (mestres) e seus auxiliares (aprendizes 

e companheiros) são os protagonistas da formação, em ascensão, da luta de 

classes, ao mesmo tempo em que concebem um panorama de independência 

ínsito ao modelo burguês capitalista. 

 

Ainda hoje essa atmosfera de embates e até conflitos expõe refrações que 

saltam aos nossos olhos. Crises econômicas e desemprego se somam a esse 

regime produtivo e laboral, consequência de oscilações de fornecimento ou 
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escassez de matéria-prima, intempéries econômicas e mercadológicas, tal qual 

pode ocorrer na atualidade das relações de trabalho. 

 

A precariedade existia nos moldes que ainda hoje se verificam nos grandes 

centros urbanos, especialmente entre os trabalhadores manuais sem 

especialização, qualificação e habilidade pessoal. Pirenne (1968, p. 195) 

exemplifica o caso dos operários de exportação como destinatários conhecidos de 

trabalho precário nos momentos de crise de produção. 

 

As multidões obreiras das grandes cidades industriais viveram sujeitas às 

crises e ao desemprego. Bastaria que a matéria-prima não pudesse chegar, por 

causa de uma guerra ou proibição de importar, para que os teares deixassem de 

funcionar e bandos de desocupados enchessem as ruas ou vagassem pelos 

campos pedindo esmolas. (PIRENNE, 1968, p. 195). 

 

Toda essa conjuntura de precariedade, hierarquia laboral, crises econômicas 

e condição social dos trabalhadores denuncia um regime laboral que reúne 

ajustes contratuais e regulação estatal. Ainda que inadvertidamente, há um direito 

das relações de trabalho que concentra todos os elementos e dinâmica que lhe 

são próprios para a dinâmica econômica da época. 

 

O regime de jornada, salários e natureza da prestação de serviços, 

especialmente no tocante ao trabalho manual, assenta as bases da disciplina 

jurídica do trabalho que mostra projeções e refrações no porvir moderno e 

contemporâneo (PIRENNE, 1968, p. 195-196). A organização do patronato 

reportava ao maior ganho de lucro possível e o custo da mão-de-obra era inserido 

nessa equação. 

 

Entretanto, essa conduta do patronato não impediu a organização 

profissional dos trabalhadores nem sua consideração para regulação estatal, 

inclusive a nível de poder municipal. Exemplo disso é a formação de associações 

de companheiros, iniciando o que Pirenne (1968, p. 212) sugere como pequeno 

proletariado. A intervenção do Estado soberano em formação na vida econômica 
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completa o ritual normativo-laboral que enseja a construção do trabalhismo 

jurídico sob metodologia medieval. 

 

Por todas essas razões é que o trabalho manual, inclusive o dotado de 

qualificação e profissionalização subjacentes às corporações de ofício e ao 

desenvolvimento da indústria e do comércio, mereceu as atenções de humanistas 

como Tomás de Aquino no seio da escolástica, conforme ressaltado ao longo 

deste estudo. 
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CAPÍTULO 4 

 

 TEORIA JURÍDICA DO TRABALHO EM TOMÁS DE AQUINO 

 

4.1. Concepção cristã do trabalho 

 

A concepção histórico-cristã do trabalho figura como especial cânone para 

formação da disciplina jurídica do trabalho no mundo ocidental. Assim é que a 

dinâmica social e laboral medieval não poderia desenvolver-se sem o concurso 

dos cultos religiosos católicos. As confrarias conjugavam labor e rituais religiosos, 

onde a caridade lograva grande destaque. 

 

Segundo Jacques Heers (1965, p. 115) tratava-se de uma dinâmica que 

estimulava a inserção dos homens numa coletividade homogênea para fins de 

alcance de objetivos e proveito comuns. Talvez a ideia de coletividade que hoje 

informa a instituição de pessoas jurídicas e organizações humanas de defesa 

comum seja também uma projeção daquela cultura medieval de socialização, com 

reflexos no mundo do trabalho. 

 

Os homens reuniam-se na igreja da aldeia ou da paróquia urbana, nos 
claustros dos conventos, nas capelas, no meio dos adros. Assim, o grupo 
social foi com frequência uma confraria religiosa, consagrada a um santa 
patrono. Nas cidades afirmavam-se as confrarias da Virgem e, nos campos, 
as do Espírito Santo, tão numerosas, por exemplo, nas regiões das 
montanhas: Alpes da Sabóia ou da Provença, Forez e Alvérnia [...]. O 
essencial da vida colectiva dependia, em boa parte, das práticas religiosas: 
respeito e celebração da festa solene, conservação de um oratório à 
esquina de uma rua ou na encruzilhada de caminhos campestres, de uma 
capela na igreja, participação nas cerimônias por altura das grandes festas 
da Páscoa e do Natal, nas procissões de penitentes pelas ruas da urbe 
durante os dias da Semana Santa [...]. Certas confrarias camponesas 
propunham-se reconstruir, à custa de todos, as quintas destruídas pelos 
incêndios e indemnizar os lavradores pelas suas colheitas danificadas. 
(HEERS, 1965, p. 115-116).   

 

O concurso da doutrina cristã efetivamente delineou um conjunto de 

princípios e formulações dogmáticas que promoveram a conciliação entre o 

sagrado e o secular. Desse modo, há quase, senão integralmente, uma síntese de 

conhecimentos voltados a autorizar práticas comerciais e laborais a bem da 

riqueza, mas sempre sob uma ética que objetiva inibir excessos e disparidades. 
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A questão sempre polêmica da usura, por exemplo - consistente na 

cobrança de juros elevados e na obtenção de lucros extorsivos - sempre 

representou forte divergência entre a Igreja Romana e o desenvolvimento do 

comércio burguês pré-capitalista. Nesse sentido, Pirenne (1968, p. 33-34) afirma 

que não raro havia testamentos de comerciantes que destinavam certos bens de 

sua propriedade à Igreja na esperança de remediar o pecado da usura que 

haviam praticado em vida. Assim discorre: 

 

Sua proibição de empréstimo com juros teria que pesar sôbre a vida 
econômica dos séculos seguintes. Impedia aos mercadores de enriquecer-
se em plena liberdade de consciência e de conciliar a prática dos negócios 
com os preceitos da religião. Prova-os os testamentos de tantos banqueiros 
e especuladores que ordenavam se indenizassem os pobres que haviam 
defraudado e legavam ao clero parte dos bens que em sua alma e 
consciência consideravam como mal adquiridos. Embora não pudessem 
deixar de pecar, sua fé, pelo menos, conservava-se intacta; contavam com 
ela para obter sua absolvição no juízo final. (PIRENNE, 1968, p. 33-34). 

         

O ideal econômico da Igreja Romana definitivamente não se alinhava a 

rituais desmedidos do comércio burguês. Pautados que estavam na busca 

incessante do lucro, os comerciantes e especuladores da baixa Idade Média 

distanciavam-se cada vez mais da ordem espiritual e vocacional, movidos pela 

efervescência da riqueza. É nessa atmosfera conflitante que o clero viu-se na 

iminência de cair no isolamento, perder fiéis e, enfim, sucumbir. 

 

Não é por outra razão que a Igreja Romana viu-se compelida a adaptar-se 

aos novos tempos e práticas, passando a idealizar uma certa disciplina do 

comércio em prol da justiça do proveito da riqueza. Tomás de Aquino, aliado do 

pragmatismo de Aristóteles no particular, teve papel exponencial nessa 

conjuntura, criando doutrina que inclusive favoreceu a organização do trabalho 

dos cristãos. Pirenne (1968, p. 33), em oportuna alegoria, afirma: 

 

Um curioso episódio na vida de São Geraldo de Aurillac (909) revela-nos 
claramente a incompatibilidade da moral eclesiástica com o afã do lucro, isto 
é, com o espírito mercantil. Ao regressar de uma peregrinação a Roma, o 
piedoso abade encontrou em Pavia uns mercadores venezianos que lhe 
propuseram à venda uns tecidos orientais e algumas especiarias. Como 
acabava de adquirir em Roma um magnífico ‘pálio’, que teve a oportunidade 
de lhes mostrar, revelando-lhes o preço que havia pago por êle, 
cumprimentaram-no por compra tão vantajosa, pois o ‘pálio’, segundo êles, 
teria custado muito mais em Constantinopla. Geraldo, temeroso por ter 
enganado o vendedor, apressou-se em mandar-lhe a diferença, que 
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acreditava não poder aproveitar sem incorrer no pecado da avareza. 
(PIRENNE, 1968, p. 33). 

 

De forma geral, contudo, a história do trabalho humano na Idade Média não 

pode ser segregada da elevada influência institucional e mesmo dogmática da 

Igreja Romana, a qual ofereceu um horizonte fundamental de civilidade às 

relações laborais. O trabalho do homem medieval é digno de registro e respeito, 

independentemente do título propriamente jurídico que se lhe destine. 

(GUERREAU, 2002, p. 445). Nesse sentido, 

 

Qualquer quadro da sociedade medieval que coloque a ecclesia em outra 
parte que não seja o centro do dispositivo resulta em uma visão truncada, 
desequilibrada e totalmente irrealista desta sociedade, a partir da qual todas 
argumentações são meras ficções mais ou menos pitorescas. (GUERREAU, 
2002, p. 445). 

 

Portanto, a concepção cristã do trabalho, em voga fortemente na Idade 

Média tomista, não pode nem deve ser enfatizada sob uma ótica puramente 

místico-religiosa ou, menos ainda, de injusta dominação. A percepção 

historiográfica que se extrai do modelo de relações de trabalho sob a doutrina do 

Santo Doutor é de raiz ético-humanitária e de reconhecimento da nobreza do 

trabalho a partir da construção de um projeto de promoção do bem comum 

concomitante à conjugação do trabalho executado pela criatura em colaboração 

com a obra do Criador. 

 

A doutrina cristã do trabalho integra, assim, as preocupações e iniciativas da 

Igreja Romana em oferecer um padrão de equilíbrio e sensatez à dinâmica 

econômica que impulsionou a Europa dos séculos XII e XIII, designadamente com 

o avanço da tecnologia de então e a incipiente regulação do comércio e da 

indústria. Trata-se do que Bruno Mamede (2020, p. 114) denomina “cristianização 

da economia”37 por conduto de preclaros escolásticos como Tomás de Aquino e, 

                                                 
37

  Cf. O pensamento econômico católico: origem, desenvolvimento e declínio. Intelligere: 

Revista de História Intelectual, nº 9, p. 114. 
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mais recentemente, na segunda escolástica (século XVI), Francisco de Vitória38 e 

Francisco Suárez39. 

 

Essa iniciativa da Igreja obviamente aproveitou à defesa da dignidade do 

trabalho e do trabalhador, revelando aos comerciantes e industriais os temores do 

pecado da usura e da obtenção ilícita da riqueza. Com efeito, é na escolástica 

tomista que se percebe uma proposta de disciplinamento da atividade econômica, 

tendo como base o desapego a bens materiais e a construção de uma ética da 

riqueza adquirida. 

 

O tema da economia, que abrange a questão da escravidão, do regime 

servil, da usura e até da esmola, não era despercebido por Tomás de Aquino e 

pelos demais mestres escolásticos, na medida em que destinavam às práticas 

econômicas e produtivas a qualidade de atividades envoltas em conceitos morais 

e altruísticos. 

 

Ao longo da escolástica tomista, assim, práticas como a cunhagem de 

moedas e a instituição de títulos de crédito, especialmente letras de câmbio, 

estavam em voga no âmbito da efervescência comercial e urbana que marcou a 

baixa Idade Média, sobretudo no século XIII. Coube aos mestres e teólogos da 

Igreja de então apresentar soluções, inclusive em termos de ensino universitário, 

que permitissem a mediação entre o progresso econômico e o perigo de sua 

dominação opressiva e pecaminosa. 

 

O receio dos comerciantes de incorrerem em pecado durante as suas 
atividades, e a preocupação da Igreja Católica, fez com que surgissem 
centenas de manuais que orientavam as práticas comerciais dentro da 
moral cristã. Foi o zelo religiosos que fez com que uma série de grandes 
teólogos, sobretudo vinculados à Universidade de Salamanca e Alcalá, 
produzissem ricas reflexões sobre o pensamento econômico, tendo sempre 
como base os escolásticos do século XIII. (MAMEDE, 2020, p. 115). 

 

                                                 
38

  Francisco de Vitória foi um teólogo e jurista espanhol, considerado o fundador da Escola de 

Salamanca, segmento neo-escolástico de inspiração na doutrina teológico-filosófica de Santo 
Tomás de Aquino. Faleceu em 12 de agosto de 1546. 
39

  Francisco Suárez foi um jesuíta, filósofo e jurista espanhol e um dos principais expoentes 

tomistas da Escola de Salamanca. Faleceu em Lisboa em 25 de setembro de 1617. 
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A questão do trabalho humano em meio a toda essa pujança comercial, 

industrial e citadina representou um dos aspectos de que a Igreja Romana se 

utilizou para refrear os ímpetos pecaminosos da atividade econômica. Tomás de 

Aquino, por exemplo, não refuta deliberadamente a riqueza alcançada pelas 

práticas comerciais e industriais mas a condiciona ao respeito ao trabalhador, 

especialmente o dedicado ao trabalho manual, e às práticas da caridade como o 

dar esmolas. 

 

A doutrina de Aquino a respeito da justiça distributiva e da justiça comutativa 

também auxiliou o proceder da Igreja nesse trabalho de disciplinar e conciliar a 

obtenção da riqueza econômica com a moral cristã. Os bens sociais devem ser, 

por justiça distributiva, entregues aos membros do corpo social na medida da 

importância e contribuição de cada membro proporcionalmente à sua colaboração 

para o bem  comum, incluindo-se os empresários (comerciantes e industriais). 

 

As relações contratuais, entre as quais as respeitantes ao trabalho humano, 

devem observar a retidão entre as obrigações e os direitos dos atores sociais, 

dando-se a cada qual o que lhe pertence na medida dos seus méritos (direitos) e 

deméritos (punições) a bem da paz social subjacente à doutrina cristã católica. 

 

Nesse sentido, Tomás insere o trabalho humano, manual ou intelectual, na 

seara  da riqueza econômica, resguardadas as condições antes mencionadas. A 

doutrina  cristã do trabalho, conjugada à salvação das almas pela caridade e pela 

rejeição à usura dos agentes econômicos, contribuiu para a conciliação dos 

dogmas cristãos católicos com a economia medieval. 

 

As incursões de Tomás de Aquino nessa construção certamente dirigiu os 

novos rumos a que a Igreja Romana foi impelida a adotar, ao mesmo tempo em 

que foi chamada a promover estudos e apontar diretrizes para distinguir as 

condutas comerciais e industriais lícitas daquelas que culminam em pecado 

segundo as escrituras sagradas e o legado de Jesus Cristo. Bruno Mamede 

(2020, p. 114) resume: 
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O pensamento escolástico do século XIII, no mesmo sentido, preocupou-se 
em cuidar para que a eficiência econômica não se sobrepusesse à salvação 
das almas, refletindo sobre as práticas que estariam ou não de acordo com 
as leis divinas e naturais, tendo como base a Bíblia e as reflexões de 
mestres da época como Tomás de Aquino. (MAMEDE, 2020, p. 114). 

 

A dignidade do trabalho humano aufere, portanto, elevada importância nas 

hostes medievas-tomistas, inaugurando uma nova cultura que historicamente 

restou preservada no porvir, sem rupturas ou retrocessos significativos dignos de 

registro na contemporaneidade, ao menos em termos de teoria jurídica. Mesmo 

sob os embates entre o alvorecer do capitalismo e as novas demandas por mão-

de-obra especializada, o trabalho operário efetivamente se qualificou como 

elemento fundamental da dignidade do homem feito criatura de Deus. Assim, 

 

...se para os antigos o ser humano distinguia-se dos outros animais  por ser 
um animal político no sentido de um cidadão da polis, para a Idade Média o 
homem passa a ser visto como um animal social. A distinção entre político e 
social é sutil, mas marcante. Afinal, a politicidade era uma qualidade própria 
da vida pública e ter uma vida pública era algo que distinguia o homem de 
muitos animais que tinham uma vida gregária, e, nem por isso, uma vida 
pública. Já a sociabilidade era vista como uma espécie de gregariedade e o 
que a distinguia da mera gregariedade animal era a dignidade humana, um 
ser criado à imagem e semelhança de Deus que inscreveu no coração do 
homem uma lei de consciência: o livre arbítrio [...]. Lex e ordo (lei e ordem) 
passaram a ser a chave mestra da concepção medieval do direito. A lei, vai 
definir Tomás de Aquino, é uma ordenação da razão direcionada ao bem 
comum, promulgada por aquele a quem incumbe o cuidado da comunidade 
(Summa Theologica, 1ª, 2ªe, q. 90, art. 4). Surgia, assim, um novo saber 
prudencial. (FERRAZ JÚNIOR, 2015, p. 38). 

 

O trabalho humano no baixo medievo passou a ser inspirado nesse novo 

direito fundamental encravado na dignidade e na aglutinação definitiva entre lei e 

ordem de convivência, ainda que sob hierarquias e precedências consequentes à 

ordem do reino. O bem comum seguramente não teria razão de ser sem o 

cuidado da cidade com o homem trabalhador. 

 

4.2. Valorização do trabalho humano 

 

A partir da Questão 187 da Suma Teológica, Tomás de Aquino revela suas 

preocupações no tocante à defesa do trabalho e dos trabalhadores, com base na 

valorização do ministério dos religiosos. Com efeito, é em razão das objeções que 

se fizeram ao trabalho ativo dos religiosos, especialmente dos monges, que o 

aquinate acabou por promover uma teoria do trabalho, ainda que de forma 
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propedêutica, mas perfeitamente permissiva de extensão e projeções analógicas 

no porvir. 

 

Assim é que já no artigo 1 da Questão 187, II-II, da Suma, Aquino se lança à 

refutação das seguintes objeções ao trabalho dos monges: a) a vida monástica 

estaria limitada à oração e aprendizagem, conforme as Decretais; b) aos monges 

é vedada a iniciativa de concessão instrumental de penitência aos devotos 

seculares, especialmente leigos; c) os serviços eclesiásticos, como os de ensinar 

e até pregar, é defeso aos monges por determinação papal. 

 

Tomás, entretanto, com emprego de fontes histórico-religiosas, responde a 

essas objeções fazendo uma distinção entre trabalho por definição e trabalho por 

delegação realizado e promovido pelos religiosos. Conquanto o trabalho de 

ensino e pregação seja efetivamente dirigido em essência aos sacerdotes 

ordenados, não se impede que os monges o façam por delegação dos primeiros. 

 

Em sentido contrário, Gregório diz no mesmo lugar: Em virtude deste 
decreto, que damos pela nossa autoridade apostólica e para o bem da 
religião, seja permitido aos sacerdotes monges, que representam os 
Apóstolos, pregar, batizar, dar a comunhão, orar pelos pecadores, impor 
penitências e perdoar os pecados. (AQUINO, 2015, p. 707). 

 

Aquino salienta ainda que seria incongruente, senão absurdo, obstar ações 

evangélicas a quem é devotado à religião (como os monges), não se podendo, 

por lógica elementar, negar a esses o ofício de pregar e oferecer conselhos 

espirituais. Ora, só se impede alguém de alguma ação quando sua conduta se 

opõe a tal ação, não quando lhe é convergente. 

 

Diz-se que uma coisa não é permitida a alguém de dois modos. Primeiro 
porque há nessa pessoa algo contrário àquela coisa que se diz não lhe ser 
permitida. Assim, a nenhum homem é permitido pecar, porque ele tem em si 
mesmo a razão e a obrigação de obedecer à lei de Deus, à qual se opõe o 
pecado. No mesmo sentido, diz-se que alguém não pode pregar ou ensinar 
ou exercer qualquer outro ofício semelhante porque há nele alguma coisa 
que se opõe a isso, quer em razão de algum preceito, como nos que são 
irregulares e que, por decisão da Igreja, não podem ser admitidos às ordens 
sacras, quer por causa do pecado, conforme diz o Salmo: ‘Deus falou ao 
pecador: Por que recitas minhas leis?’. Nesse sentido, os religiosos podem 
pregar, ensinar e exercer outros ofícios semelhantes. Seja porque nem seu 
voto nem sua regra os obrigam a se absterem de tais atos, – ou ainda 
porque não se tornaram para isso menos idôneos por algum pecado que 
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tenham cometido; ao contrário, mais idôneos, pela aplicação á santidade 
que eles assumiram. (AQUINO, 2015, p. 707-708).    

 

Tomás ainda se pronuncia a respeito da possibilidade de exercício de 

atividade secular pelos religiosos, ao responder às objeções no particular 

constante do Artigo 2 da Questão 187, secunda secundae. Segundo os objetores, 

não é dado aos religiosos o exercício de atividade secular por três razões 

fundamentais: a) aos religiosos cabe unicamente o serviço de Deus, devendo, por 

ordem monástica, afastar-se dos negócios do mundo; b) a atividade dos monges 

é de “emendar a própria vida”, expiando e afastando os pecados, o que a torna 

incompatível com a vida secular; c) os negócios seculares aproximam os 

negociantes dos poderosos, reis e palácios, o que é vedado à vida piedosa. 

 

Para Tomás, entretanto, não se cogita de vida piedosa e caridosa sem o 

auxílio ao próximo, no que sugere ser perfeitamente admissível o trabalho dos 

religiosos em instituições de correção e de amparo ao povo necessitado. Ao 

mencionar especificamente o auxílio aos órfãos e viúvas, Aquino ensina que só é 

censurável o trabalho dos monges nesse segmento se movidos com manifesto 

intento de cobiça. 

 

Por isso, diz a Carta de Tiago: ‘A religião pura e sem mácula diante de 
Deus, nosso Pai, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações’, 
isto é, segundo a Glosa, ‘socorrer aos que carecem de ajuda, no tempo da 
necessidade’. Deve-se dizer, portanto, que nem os monges nem os clérigos, 
por cobiça, podem ocupar-se dos negócios seculares; mas, por caridade, 
eles podem, com a permissão dos superiores, ocupar-se de negócios 
seculares, como administradores, e também como conselheiros, e com a 
devida moderação. (AQUINO, 2015, p. 710).      

 

O viés ético da doutrina em referência é visível. No âmbito do direito do 

trabalho contemporâneo, os ensinos do docente medieval nos remete ao trabalho 

voluntário disciplinado pela Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Referida 

norma legal prevê inclusive assistência social de forma predominantemente 

gratuita, embora não proíba algum tipo de retribuição de fomento40. Portanto, o 

                                                 
40

  O Artigo 1° da Lei nº 9.608/1998 prescreve: “Considera-se serviço voluntário, para os fins 

desta Lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa” Já o Artigo 3º da citada norma 
dispõe: “O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que 
comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias”. 
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trabalho de religiosos devotados à assistência social não é uma novidade na 

história contemporânea do trabalhismo. 

 

O trabalho manual aufere especial destaque no Artigo 3 da Questão 187, 

secunda secundae, da Suma. A ênfase fundamental que se descortina do 

pensamento do Doutor de Aquino no segmento está na multiplicidade de 

benefícios e vantagens que o trabalho manual ostenta tanto no âmbito 

confessional quanto na orbe secular. 

 

Tomás responde às seguintes objeções: a) os clérigos em geral estão 

obrigados ao trabalho manual por preceito de natureza bíblica (Gênesis, 3:19), 

sendo tal obrigação decorrência da necessidade de obtenção de subsídios para a 

vida; b) são indignos e passíveis de repulsa os que não se dedicam ao trabalho 

manual, tornando-se desprezadores da moral alheia; c) o trabalho manual 

obrigatório decorre de outra obrigação dos religiosos que é o de dar esmolas; d) o 

trabalho manual decorre também do dever de imitação dos apóstolos que, pelo 

trabalho árduo, professaram o estado de perfeição; e) o trabalho manual suprime 

o ócio e arrefece as paixões. 

 

Tomás inicia por refutar a pretensa obrigatoriedade do trabalho dos clérigos 

como regra de ouro, ombreando-os nesse aspecto aos trabalhadores seculares 

em geral. Com efeito, afirma o aquinate que é preceito comum e natural que o 

trabalho é qualidade imanente ao homem como criatura de Deus e, portanto, 

dotado de liberdade (livre arbítrio). Assim, tanto as pessoas devotadas a uma 

ordem religiosa como os trabalhadores braçais comuns são igualmente 

destinatários livres dos bens do trabalho. 

 

Em sentido contrário, os preceitos comuns a todos devem ser observados, 
pela mesma razão, pelos religiosos e pelos seculares. Ora, o preceito do 
trabalho manual foi dado a todos sem distinção, como diz claramente o 
Apóstolo: ‘Nós vos ordenamos que vos afasteis de todo irmão que leva vida 
desordenada, etc.’ (Ele chama irmão a qualquer cristão, como nesta outra 
passagem: ‘Se algum irmão tem esposa não cristã etc.’). Por outro lado, diz-
se no mesmo lugar: ‘Quem não quer trabalhar, também não há de comer’. 
Logo, os religiosos não estão mais obrigados ao trabalho manual do que os 
seculares. (AQUINO, 2015, p. 713).   
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 Em seguida, Tomás enumera uma série de finalidades e utilidades do 

trabalho humano com objetivo de demonstrar que uma eventual obrigatoriedade 

do trabalho é relativa e moderada. Ratifica, dessarte, as bases do trabalho livre 

que, ironicamente, informa fortemente o direito do trabalho contemporâneo e 

constitui a premissa fundamental do trabalhismo supostamente formado só a 

partir da Revolução Industrial. Assim, é que, para Aquino, o fato de alguém se 

obrigar ao trabalho tem contornos variados. 

 

Em primeiro lugar, se a subsistência de alguém depende unicamente de seu 

trabalho, então aí a necessidade do trabalho assimila à obrigatoriedade. A 

obrigação não é, nesse caso, consequência de coação ou força análoga, mas sim 

de necessidade de proexistência da pessoa. Nesse sentido, 

 

“Ora, enquanto representa um meio de ganhar a vida, ele é obrigatório na 
medida em que é necessário; pois, o que é ordenado a um fim toma dele a 
sua necessidade, de modo que será necessário na medida em que esse fim 
exigir. Portanto, quem não tem outro meio de ganhar a vida deve trabalhar 
manualmente, seja qual for a sua condição. É o que significam as palavras 
do Apóstolo: ‘Quem não quer trabalhar, também não deve comer’. É como 
se dissesse: ‘A necessidade que têm alguns de trabalhar com as mãos, é 
tão importante para eles quanto a necessidade de comer’. Logo, quem 
pudesse passar a vida sem comer, não estaria obrigado ao trabalho manual. 
(AQUINO, 2015, p. 713). 

 

De outra parte, o trabalho pode ser entendido e empregado apenas como 

opção à ociosidade, ou seja, para aqueles que não se ativam voluntariamente ao 

trabalho nem têm necessidade de trabalhar, especialmente de forma manual. 

Tomás, a tal propósito, adverte que há pessoas que subsistem honestamente 

independentemente do trabalho manual, razão pela qual é equívoco destinar ao 

trabalho humano o viés de obrigação. 

 

O mesmo se deve dizer daqueles que têm outro meio de viver 
honestamente, pois entende-se que não se pode fazer o que não se pode 
fazer licitamente. Por isso, não se vê que o Apóstolo tenha prescrito o 
trabalho manual senão para evitar o pecado daqueles que adquiriam o 
alimento por meios ilícitos. Com efeito, ele impõe o trabalho manual, 
primeiro, para evitar o roubo: ‘O que furtava, não furte mais, mas, antes, 
ocupe-se com as mãos’. – Segundo para evitar a cobiça dos bens alheios: 
‘Procurai (...) trabalhar com vossas mãos, como vos ordenamos, e procedei 
honestamente com os que estão fora’. Terceiro, para evitar negócios 
escusos com que alguns adquirem o alimento: ‘Quando ainda estávamos 
convosco, vos declarávamos que, se alguém não quer trabalhar, também 
não coma. Porquanto ouvimos dizer que alguns dentre vós andam 
inquietos, nada fazendo, mas ocupando-se de coisas vãs’. (AQUINO, 2015, 
p. 714).     
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Tomás ainda acrescenta que há outras formas de trabalho lícito e nobre que 

dispensam o trabalho manual. O trabalho aqui é, segundo se extrai do intento do 

autor, encarado como forma de deleite, júbilo e realização, não como uma 

obrigação. Noutras palavras, não é só o trabalho literalmente manual, mormente o 

labor dito obrigatório, que pode ser capaz de superar a ociosidade e os maus 

desejos, mas o homem ativo pode laborar de diversos modos com sentido de 

regozijo. 

 

Contudo, é preciso notar que se deve entender por trabalho manual todos 
os ofícios humanos pelos quais os homens podem ganhar a vida 
licitamente, que o façam com as mãos, com os pés ou com a língua. As 
sentinelas, os correios e outras pessoas vivendo do seu trabalho, entende-
se que vivam do trabalho das suas mãos, pois a mão sendo o órgão dos 
órgãos, o trabalho das mãos passou a designar toda atividade pela qual se 
pode honestamente ganhar a vida. Se tomamos o trabalho manual como 
remédio contra a ociosidade, ou como meio para a mortificação do corpo, 
considerado em si mesmo, ele não é um preceito. Pois, há muitos outros 
modos de mortificar a carne ou de combater a ociosidade do que o trabalho 
manual. Assim, os jejuns e as vigílias são uma mortificação da carne; a 
meditação das Sagradas Escrituras e os louvores de Deus, um meio contra 
a ociosidade. (AQUINO, 2015, p. 714).       

 

As formulações de Tomás são perfeitamente aplicáveis ao estudo do 

trabalho religioso contemporâneo, muitas vezes objeto de celeuma jurídica e 

judicial em termos de regulação trabalhista. Com efeito, a atividade vocacional 

exercida por padres, pastores, freiras e sacristães não é alheia ao direito do 

trabalho. Em princípio, esses religiosos consagram-se à missão piedosa em prol 

da Igreja para alcance do conforto espiritual que as tarefas apostólicas lhes 

proporcionam. A ausência de ânimo de emprego, ou seja, de execução de 

trabalho puramente subordinado e conjugado a remuneração pecuniária, afasta 

tais religiosos da normativa contratual que estabelece direitos e obrigações 

recíprocas e equivalentes41. 

                                                 
41

  O Tribunal Superior do Trabalho, em pronunciamento paradigmático, decidiu: “RECURSO DE 
REVISTA. VÍNCULO DE EMPREGO. PASTOR DE IGREJA. NATUREZA VOCACIONAL E 
RELIGIOSA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A relação de 
emprego é configurada quando presente a pessoalidade, a não eventualidade, a dependência em 
relação ao tomador de serviços e a percepção de salário, conforme determina o art. 3º da CLT. 
Ocorre que, na afinidade constituída pela fé, não obstante a presunção comum de que há total 
dissociação dos valores e necessidades terrenas, não se divisa prestação de serviços 
necessariamente voluntária/gratuita, esporádica ou sem organização estrutural, sendo factível a 
ocorrência dos pressupostos do liame celetista nesta relação. Por estas razões, muito além da 
simples aferição dos requisitos para o vínculo empregatício, deve-se averiguar in casu , a 
constituição das instituições eclesiásticas, a sua relação com o Estado, bem como a concreta 
natureza e a finalidade das atividades prestadas pela instituição religiosa. Inexistente, dessarte, no 
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Porém, nem sempre é assim. O trabalho sacerdotal que, na realidade 

prática, revele elevado sinalagma conexo à troca de ações por retribuição de 

natureza econômica não escapa à regulação normativa do trabalho42. Em outras 

palavras, o trabalho operacional de religiosos, mesmo em prol da Igreja, 

enquadra-se como labor disciplinado pelas leis trabalhistas, eis que, nessas 

condições, como observou Tomás de Aquino, o trabalho religioso equipara-se ao 

trabalho secular. 

 

O trabalho paroquial talvez seja o mais representativo de subordinação 

jurídica e hierárquica a que um obreiro religioso pode estar vinculado, conduzindo 

a relação de trabalho nos moldes da legislação do trabalho. Fossier (2018, p. 37), 

a propósito, ressalta que já na Idade Média a retribuição por vezes destinada aos 

clérigos transcendia ao aspecto ou âmbito do conforto espiritual pessoal, deitando 

também em recebimento de bens ou favores. Afinal, segundo o citado autor, “Em 

troca dos serviços prestados, esse clérigo recebe uma parte das receitas do 

                                                                                                                                                         
caso sub judice, elementos suficientes a descaracterizar o cunho religioso da relação estabelecida 
entre o autor e a igreja-reclamada. Isso porque, apesar da similaridade à relação empregatícia, o 
vínculo formado entre as partes é destinado à assistência espiritual e à propagação da fé, em 
proveito, não da pessoa jurídica eclesiástica, mas , sim , da comunidade atendida pelo templo 
religioso. Recurso de revista conhecido e provido. DANOS MORAIS. PASTOR. IGREJA. 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Nos termos dos incisos VI e IX do art. 114 da 
Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, compete à Justiça do 
Trabalho processar e julgar as controvérsias decorrentes das relações de trabalho, inclusive as 
ações de indenização por dano moral ou patrimonial delas oriundas. Com efeito, a competência 
ratione materiae se define pela natureza jurídica da questão controvertida, delimitada pelo pedido 
e pela causa de pedir. Se a ação proposta objetiva o pagamento de danos morais decorrentes de 
uma relação não empregatícia, em razão de vínculo vocacional (pastor de igreja), a competência 
para processar e julgar a causa é da Justiça Comum Estadual. Isso porque tal demanda não 
guarda nenhuma pertinência com a relação de trabalho de que trata o art. 114, inciso I, VI e XI, da 
Constituição da República. Recurso de revista conhecido e provido" (TST, Processo RR nº 1000-
31.2012.5.01.0432, 7ª Turma, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 18 
18.03.2016). 
42

  Veja-se a seguinte ementa do Tribunal Superior do Trabalho: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO REGIDO PELA LEI 13.015/2014. RELAÇÃO DE 
EMPREGO. PASTOR DE IGREJA. RECONHECIMENTO. REEXAME DOS ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 126/TST. O Tribunal Regional, com 
amparo no conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na prova oral e documental, corroborou 
a sentença no tocante ao reconhecimento do vínculo de emprego, destacando que os elementos 
caracterizadores desse vínculo restaram confirmados. Destacou que a função exercida não se 
limitava à pregação do evangelho ou à mera transmissão de orientação espiritual, pois 'o 
reclamante, na qualidade de pastor regional, tinha metas de vendas de 'produtos' e arrecadação 
financeira a cumprir e não poderia se fazer substituir 'além do razoável', sob pena de perder o 
cargo'. Desse modo, somente com o revolvimento dos elementos probatórios é que se poderia 
concluir em sentido contrário ao adotado pelo Tribunal Regional, procedimento, contudo, que 
encontra óbice na Súmula 126/TST. Agravo de instrumento não provido " (AIRR-1265-
57.2016.5.12.0021, 5ª Turma, Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 06.10.2017). 
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padre, dízimos ou oferendas, ou seja, as ofertas dos fiéis sobre suas colheitas ou 

no momento da concessão dos sacramentos”.     

 

Evidentemente, o respeito e resguardo do direito de professar cultos 

religiosos tem amparo constitucional, inclusive com prestação de alguns serviços 

manuais à correspondente ordem segundo a devoção de cada qual (artigo 5º, 

inciso VI, da Constituição Federal)43. Não obstante, é preciso delimitar e avaliar a 

existência da efetiva finalidade vocacional da instituição religiosa e de seus 

servidores, especialmente em meio à eventual constituição estatutária de graus 

hierárquicos bem definidos, a expedição de ordens e diretrizes de serviços 

formais e a prática de retribuição sistemática e periódica a esses servidores, 

incluindo fiéis prestadores de serviço, tudo nos moldes de um autêntico câmbio de 

trabalho por remuneração. 

 

Com isso, um virtual aderente inicialmente considerado obreiro religioso (e 

que até pode ter sido destinado, em um primeiro momento, à missão puramente 

espiritual, como simples e regular fiel) pode estar a encobrir, desde o início dos 

pretensos votos de fé ou com o passar do tempo, a ocorrência de regular trabalho 

subordinado regido pela legislação laboral. 

 

Por outro lado, Tomás parece ter percebido que a diversificação e a 

especialização do trabalho naquele lapso temporal escolástico e de 

desenvolvimento do comércio favoreceram à criação de vários ofícios 

(profissões), situados como coadjuvantes ou não do trabalho manual. Assim é que 

faz alusão a mestres, ou seja, aos trabalhadores cuja criatividade e ensino técnico 

ou erudito perfazem o mérito do ofício e não propriamente o esforço corporal. 

 

Entretanto, nem todos pecam por não trabalhar manualmente, pois cada 
indivíduo em particular não está obrigado a cumprir aqueles preceitos da lei 
natural que se referem ao bem comum. Basta que uns se dediquem a um 
ofício e outros a outros; por exemplo, que uns sejam artesãos, outros 
agricultores, outros juízes, outros mestres, e assim por diante, conforme as 
palavras do Apóstolo: 'Se o corpo fosse todo olho, onde estaria o ouvido? 
Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato?' etc. (AQUINO, 2015, p. 715). 

                                                 
43

  O inciso VI do artigo 5º da Constituição Federal tem a seguinte redação: “é inviolável a 
liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. 
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Ainda no tocante ao Artigo 3 em comento, Aquino enfrenta a controvérsia 

envolta no ato de dar esmolas (trabalho segundo os objetores). Não sendo 

obrigação literal por preceito, ou seja, por ordem vocacional típica, o ato de dar 

esmolas não é senão virtude que concentra religiosos e seculares. Noutras 

palavras, dar esmolas não e a única forma de ajudar os incautos, de modo que 

daí não se verifica qualquer obrigatoriedade. 

 

O trabalho manual, considerado como meio de fazer esmolas, não pode 
tampouco obrigar sob preceito, a não ser no caso em que alguém se 
encontrasse na necessidade de dar esmola de dar esmola e não tivesse 
outro meio de ajudar os pobres. Neste caso, tanto os religiosos quanto os 
secularesestariam obrigados a trabalhar manualmente. (AQUINO, 2015, p. 
715). 

 

No Artigo 4 da Questão 187, secunda secundae, da Suma, o aquinate 

discorre sobre o que pode ser considerada uma disciplina do ócio criativo e 

produtivo, numa antecipação interessante da obra de Domenico de Masi44. 

Cuidando especificamente das ações dos religiosos, especialmente de monges e 

freiras, Aquino expõe que ninguém é obrigado a recusar doações nem frustrar a 

boa ação dos que promovem distribuição de bens, inclusive esmolas, por 

caridade e virtude. E, nesse contexto, parece também alinhar a conduta dos 

religiosos ao trabalho dos seculares. Com efeito, estar dispensado do trabalho 

manual e mecânico não significa ociosidade improdutiva e perniciosa. O eventual 

“ócio” conjugado a orações e invocações de benemerência não conduzem a 

ilicitude e reprovação, como já se expendeu. 

 

Cada um tem o direito de viver do que é seu ou do que lhe é devido. E uma 
coisa passa a lhe pertencer pela liberalidade do doador. Eis porque os 
religiosos e os clérigos, cujos mosteiros ou Igrejas foram dotados pela 
munificência dos príncipes ou de quaisquer fiéis, de modo que assegurem 
seu sustento, podem legitimamente viver desses bens sem exercer 
trabalhos manuais. E, contudo, é certo que vivem de esmolas. Igualmente, 
se os religiosos recebem dos fiéis bens imóveis, eles têm o direito de viver 
deles, pois seria uma tolice afirmar que alguém pudesse receber como 
esmola grandes propriedades, mas não o pão ou uma pequena quantidade 
de dinheiro. - Mas, como parece que esses benefícios sejam feitos aos 
religiosos para que estes possam mais livremente entregar-se às obras da 
sua vida religiosa, de que desejam participar os que os ajudam com bens 
temporais, o uso desses bens se tornaria ilícito se deixassem de aplicar-se 
aos atos da vida religiosa. Pois, agindo assim, eles frustrariam, no que lhes 

                                                 
44

  Cf. O ócio criativo: entrevista a Maria Serena Palieri, tradução de Léa Manzi, Rio de Janeiro: 
Sexante, 2000. Em síntese, segundo o conhecido literato peninsular, “o trabalho não é tudo”. 
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diz respeito, a intenção daqueles que lhes conferiram tais benefícios. 
(AQUINO, 2015, p. 719).   

 

Veja-se que, para Tomás, a licitude das doações e da vida sob esmolas 

aufere especial relevo quando se percebe que a origem desses bens (doações e 

esmolas) está na boa intenção daqueles que pretendem sua utilização a bem da 

vida religiosa. Assim, os monges, freiras e demais religiosos são destinatários dos 

bens doados para emprego em fins beneméritos, ou seja, em ações altruísticas, e 

não para que permaneçam em ócio improdutivo. 

 

Noutras palavras, os beneficiários das doações e esmolas são destinados ao 

ócio criativo e produtivo que, ao fim e ao cabo, reverte em proveito da própria 

sociedade. O sentido ético-moral do Doutor de Aquino é cristalino. Tomás 

efetivamente altera o curso do entendimento equivocado dos objetores, que 

insinuam os religiosos como preguiçosos, para firmar um resultado benfazejo para 

os que vivem da liberalidade dos doadores e caridosos, dirigindo-os a ações 

imateriais de importante proveito social. Trata-se, enfim, de trabalho executado 

pelos religiosos. Afinal, como bem afirma Fossier (2018, p. 20), “Para os tempos 

medievais, pregar, ensinar ou combater são trabalho”. 

 

No direito laboral em vigor, há previsão acerca da efetivação integral da 

remuneração sem a contrapartida do trabalho. A lei prescreve situações em que a 

ausência do trabalho manual ou de outra modalidade é substituída por ações do 

trabalhador que beneficiam toda a coletividade45. Ações como doação de sangue, 

                                                 
45

  Assim é que o artigo 473 da Consolidação Trabalhista prescreve: “O empregado poderá 

deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: I - até 2 (dois) dias consecutivos, em 
caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em 
sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica; II - até 3 (três) 
dias consecutivos, em virtude de casamento; III - por um dia, em caso de nascimento de filho no 
decorrer da primeira semana; IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de 
doação voluntária de sangue devidamente comprovada; V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, 
para o fim de se alistar eleitor, nos têrmos da lei respectiva; VI - no período de tempo em que tiver 
de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra "c" do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 
de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar); VII - nos dias em que estiver comprovadamente 
realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior; VIII - 
pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo; IX - pelo tempo que se 
fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando 
de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro; X - até 2 (dois) dias 
para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de 
sua esposa ou companheira; XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4375.htm#art65c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4375.htm#art65c
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recolhimento em família (nojo e gala) e colaboração com o Estado se 

assemelham, mutatis mutandis, à doutrina do ócio produtivo do preclaro medieval. 

 

Alie-se a isso, com maior razão, a previsão de feriados tipicamente religiosos 

que, na forma da Lei nº 605/194946, reproduzem quase literalmente a cultura 

benfazeja do ócio produtivo extraído da teoria histórico-jurídico-cristã de Tomás de 

Aquino. No mesmo sentido é o Decreto nº 27.048/1949, o qual se reporta 

inclusive às tradições religiosas locais47. 

 

O principal propósito de Santo Tomás nesse segmento certamente é o de 

demonstrar, com apuro e alicerce dogmático nas letras sagradas e nas decretais, 

que a ociosidade admite várias vertentes e não é, em geral, perniciosa. Nela, 

sempre há, entre os religiosos, uma missão, incutida ou não, a cumprir para 

alcance do bem. 

 

No Artigo 5 da Questão 187, secunda secundae, Santo Tomás responde a 

uma extensão do Artigo 4, consistente na questão de “pedir” esmolas. As 

principais considerações do aquinate nesse segmento dirigem-se a rebater a 

acusação de mendicância praticada pelos religiosos, violando as leis civis em 

vigor. 

 

A acusação aufere atenção sobretudo em face da prática comum das ordens 

mendicantes em pedir esmolas nas ruas48, o que representaria mendicância 

                                                                                                                                                         
anos em consulta médica; XII - até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso 
de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada”. 
46

  A Lei nº 605, de 05 de janeiro de 1949, prescreve, no seu artigo 8º: “Excetuados os casos em 

que a execução do serviço for imposta pelas exigências técnicas das empresas, é vedado o 
trabalho em dias feriados, civis e religiosos, garantida, entretanto, aos empregados a remuneração 
respectiva, observados os dispositivos dos arts. 6º e 7º desta Lei”. 
47

  O artigo 1º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 27.048, de 12 de agosto de 1949, 

prescreve: “Todo empregado tem direito a repouso remunerado, num dia de cada semana, 
preferentemente aos domingos, nos feriados civis e nos religiosos, de acordo com a tradição local, 
salvo as exceções previstas neste Regulamento”. 
48

  As principais ordens mendicantes do início do século XIII eram a dos dominicanos, fundada 
pelo cônego espanhol Domingos de Guzmán, à qual aderiu Tomás de Aquino, e a dos 
franciscanos, cujo patrono era Francisco de Assis. Os religiosos integrantes dessas ordens 
destacavam-se pela opção à pobreza extrema e à vida nas ruas sob esmolas. (Cf. Little, Lester K. 
In: Dicionário temático do ocidente medieval, p. 236) 
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segundo os objetores. Tomás realça, entretanto, que a mendicância a que se 

referem os impugnantes equivale, na verdade, à pobreza de bens seculares. 

 

Portanto, a “mendicância” dos monges, freiras e clérigos nas ruas não só é 

perfeitamente lícita, mas também a própria imitação de Cristo. De lembrar, nesse 

segmento, que o próprio Tomás de Aquino compunha uma das ordens 

mendicantes de sua época, ou seja, a ordem dos dominicanos, depois de haver 

abdicado da vida luxuosa que levaria no seio de sua prestigiada família 

(TORRELL, 2004, p. 36). 

 

Em sentido contrário, os religiosos devem viver imitando a Cristo. Ora, 
Cristo mendigou, como se vê na Escritura: ‘Eu sou mendigo e pobre’ [...]. E 
Jerônimo, numa de suas cartas: ‘Toma cuidado em não acumulares 
riquezas alheias, quando o teu Senhor, o Cristo, mendigou’. (AQUINO, 
2015, p. 724). 

 

Para Aquino, a mendicância pode ser comparada ao trabalho na medida em 

que representa a realização de algo útil ao homem, seja no tocante à imitação de 

Cristo, como já se afirmou, seja no tocante à demonstração de humildade, seja 

ainda para debelar o orgulho. Noutras palavras, o exemplo dos mendicantes 

equivale, em última análise, ao ensino e ao convencimento das virtudes da vida 

desprendida da riqueza que oprime. 

 

A respeito da mendicância podem-se fazer duas considerações: Uma, 
relativa ao próprio ato de mendigar, que traz consigo uma certa humilhação. 
Pois os mais miseráveis entre os homens parecem ser os que não apenas 
são pobres, mas que se acham tão necessitados que precisam receber dos 
outros o sustento. Neste sentido, são dignos de louvor os que mendigam 
por humildade; do mesmo modo que praticam outros atos que implicam 
uma certa humilhação, como remédio eficassíssimo contra o orgulho que se 
quer destruir em si mesmo, ou, pelo exemplo, nos outros. Pois, assim como 
a enfermidade que provém de um excesso de calor cura-se com remédios 
extremamente frios, assim também a inclinação ao orgulho se cura 
eficazmente com a prática de atos considerados os mais humilhantes. Por 
isso, se lê nos Decretais: ‘O exercício da humildade consiste em que 
alguém se sujeite aos ofícios mais vise preste os serviços mais baixos; pois 
assim se poderá curar o vício da arrogância e da glória humana [...]. Mas 
não vivem na ociosidade os que, de alguma forma, realizam algo útil. 
(AQUINO, 2015, p. 725)

49
.    

                                                 
49

  As denominadas “Decretais” ou Decretum, consistiam em “coleções que pretendiam 
consubstanciar toda a legislação decretal de pontificados anteriores. Grande parte desse trabalho 
de compilação era obra de estudiosos do século IX, sobretudo os que atuavam em torno de 
Reims. As Decretais Pseudo-Isidorianas revestiram-se de especial importância e foram reunidas 
por volta de 847-52 como resposta à vigorosa intervenção secular em assuntos eclesiásticos nos 
reinados de Luís, o Piedoso, e seus sucessores, quando muitos bispos foram exonerados ou 
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O sentido do trabalho mendicante, em Tomás, revela esse caráter ético-

religioso que permeia sua vocação cristã. A defesa que confere ao trabalho 

mendicante encerra a utilidade que possui para alcance da salvação. Não se trata 

de relevar ou remediar o sofrimento do mendicante, mas de considerá-lo naquilo 

que possui de proveitoso em termos de atividade humana redentora.   

 

4.3. Redescoberta do trabalho manual 

 

É sob os ares medievais-tomistas, como visto, que o trabalho manual 

concentra a ideia de colaboração do homem com a obra de Deus, isto é, a 

criação. Mesmo o trabalho escravo não refoge, segundo Tomás, a essa 

afirmação, com a devida moderação. Assim, o trabalho operário aufere especial 

valor cristão e, portanto, não poderia estar alheio aos interesses da Igreja 

Romana. Elders (2009, p. 6), a propósito dessa doutrina de Tomás, expõe: 

 

O trabalho procede do homem enquanto está dotado de intelecto e vontade. 
Portanto, é sempre um ato humano. A necessidade do trabalho se mostra 
pelo fato de que o homem mesmo deve buscar e produzir o que necessita 
para a sua vida. Para este fim recebeu os órgãos de seu corpo e foi posto 
em um ambiente onde pudesse buscar alimentação, cultivar a terra, explorar 
os materiais que lhe oferece a natureza. É tão natural para o homem 
trabalhar como é para um pássaro voar. (ELDERS, 2009, p. 6). 

 

Aqui é possível vislumbrar uma importante distinção entre a doutrina tomista 

e a doutrina aristotélica do trabalho. Com efeito, para o filósofo, o trabalho manual 

ofusca e impede o intelecto humano de desenvolver-se. Assim, o homem 

devotado ao trabalho manual não integra a ordem dos cidadãos e nobres, mas é 

considerado quase uma coisa ou objeto a serviço da comunidade e dos cidadãos. 

(ARISTÓTELES, 1998, p. 216). 

 

Para Aquino, entretanto, a grandeza do trabalho manual encerra pelo menos 

três (03) aspectos especiais: a) o trabalho proporciona os meios materiais da vida 

da comunidade, possuindo, pois, significativo valor social; b) o trabalho manual 

auxilia na ajuda que os cristãos devotam aos pobres e necessitados; c) o trabalho 

                                                                                                                                                         
exilados (Paris em 829 e 845-46)” (Cf. Dicionário da Idade Média, org. Henry R. Loyn. Ttradução 
de Álvaro Cabral, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997, p. 285. 
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operário gera a purificação e expiação dos pecadores e acalma as paixões. 

Tomás, destarte, suaviza, senão suprime, a ideia primitiva de trabalho manual sob 

a concepção jocosa de fardo ou martírio (tripalium), encaminhando-o para uma 

lógica de utilidade e realização com o mundo criado. Fossier (2018, p. 16) realça 

que 

 

...assim, os monges, os religiosos em geral, sabiam que o ‘opus manuum’, o 
‘trabalho das mãos’, dirigido até os limites das forças de cada um, é o único 
que podia vencer as tentações da carne, as do sexo e as da gula, a 
‘embriaguez dos bens materiais’. Conforme era preciso, o esforço e a 
privação dissipavam os vapores nocivos da introspecção que dificultavam 
um olhar que deveria ser voltado unicamente a Deus. São Bernardo, que 
direcionou a convicção para uso até a morte, professava que o verdadeiro 
cristão é casto e submisso porque ele tem fome e frio. Este trabalho, 
aviltante e forçado, assim poderá aparecer aos olhos dos primeiros cristãos 
ávidos de pureza como uma via estreita, mas louvável, para se aproximar 
de Deus, abater seu corpo, rebaixar seu orgulho. (FOSSIER, 2018, p. 17-
18). 

  

Esse valor ascético, espiritual e social do trabalho manual já era pensado 

sob os auspícios da filosofia agostiniana, representando uma significativa 

preliminar cristã à necessidade de conferir utilidade ao trabalho manual a partir do 

reconhecimento de sua dignidade. Esse panorama da filosofia medieval-

agostiniana do trabalho avançou quantitativa e qualitativamente na escolástica 

tomista a tal ponto de ainda hoje permear em grande medida a doutrina social da 

Igreja Católica (vide a Encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, até a Laborem 

Exercens, de João Paulo II). 

 

Assim é que, em tese, Tomás de Aquino considera a atividade contemplativa 

(que, em última análise, é labor) superior ao trabalho manual, mas, ao mesmo 

tempo, eleva a importância do trabalho manual dizendo-o útil à atividade 

contemplativa e, via de consequência, à atividade espiritual. O trabalho manual, 

enfim, precede, na vida ativa, à atividade intelectual “superior” e, nisso, tem seu 

lugar de destaque e importância. Em outras palavras, não haveria atividade 

intelectual sem o auxílio da atividade manual, sendo essa a relação de 

importância entre e para ambos. 

 

A doutrina laboral-cristã de Aquino também se revela importante no que se 

refere à devoção do homem para o trabalho mesmo que não tivesse incorrido no 
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pecado original. O homem, criatura dotada de livre arbítrio, certamente não se 

contentaria, na voz de Tomás, em viver no paraíso (terra) apenas movido por 

inspiração contemplativa. (AQUINO, 2005, p. 486). 

 

O trabalho manual – e sua correspondente retribuição – é imanente à 

natureza proativa do homem. Ao determinar ao homem o crescer e multiplicar, 

Deus obviamente concebeu à sua principal criatura o desenvolver pelas suas 

ações, ou seja, pelo seu trabalho. A retribuição daí consequente é conatural à 

própria natureza empreendedora do homem, num círculo virtuoso que culmina 

com o alcance da felicidade. (AQUINO, 2005, p. 488). 

 

Por essas concepções, é possível afirmar que a organização do trabalho em 

Tomás não se resume a mera expectativa ou elucubração. Antes, realça o 

trabalho como uma fórmula histórica de contato do homem com Deus, resultando 

em permissivo para sua própria realização como ser inteligente e diretor, em 

grande medida, de seu próprio destino. 

 

4.4. Trabalho intelectual 

 

As relações de trabalho no medievo tardio não se limitavam ao trabalho 

operário, ou seja, aquele com predominância do esforço físico e manual. O 

desenvolvimento do ensino formal, o surgimento da universidade e a eclosão da 

escolástica promoveram significativas inovações na cultura medieval, 

especialmente no século XIII, culminando com uma nova modalidade de trabalho 

concomitante ao pensar, ao escrever e ao lecionar. 

 

As discussões em torno da relação entre a fé e a razão ocuparam grande 

parte do trabalho dos intelectuais e religiosos em geral do baixo medievo. A nova 

ciência, representada pelo emprego da razão empírica, inundou salões, salas de 

aula, laboratórios e até palácios. 

 

A Pedro Abelardo, o conhecido enamorado de Heloísa, se atribui as 

iniciativas de, pela dúvida, chegar-se ao alcance de respostas conducentes à 
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verdade real das coisas. A Tomás de Aquino se atribui, por sua vez, a síntese da 

filosofia de conciliação entre a fé (Teologia) e a razão (Filosofia). 

 

Com efeito, esse trabalho de síntese exigiu grande dedicação intelectual dos 

preclaros medievais do século XIII, especialmente com a edição de grandes obras 

escritas, as “sumas”. As sententias, de Abelardo, e a Summa Teologiae, de 

Aquino, estão certamente no centro dessas grandes obras. 

 

Do ponto de vista do esforço laborativo propriamente dito de elaboração 

dessas obras (reunião de fontes cultas, pesquisa, organização de insumos etc.), 

aliado ao seu ensino e difusão, decorre a densidade do trabalho intelectual. O 

método de estímulo à dúvida para alcance da verdade das coisas consistia na 

base fundamental que fomentou o ensino escolástico. 

 

A sequência entre a lectio, quaestio, disputatio e determinatio conferiu 

seguimento sistemático àquele método e constituiu a principal forma de condução 

do ensino escolástico. A carreira docente tornou-se modalidade profissional 

específica e de significativo prestígio. A formação do mestre em Teologia e em 

Filosofia impunha rigorosa dedicação ao estudo em nível acadêmico nos moldes 

escolásticos. O porquê e as causas de determinado fenômeno auferiram 

importância singular para lógicos como o próprio Abelardo. 

 

O trabalho intelectual, assim, se desenvolve de forma profissional e formal, 

além de exigir o emprego de auxiliares denominados socius, isto é, secretários 

que ajudavam na elaboração de obras e na realização dos estudos. O avanço do 

trabalho intelectual na Idade Média escolástica permitiu a consolidação da 

formação das ciências naturais e das ciências dialéticas e seu reconhecimento a 

nível profissional, especialmente na docência, à causa do surgimento das 

universidades. Le Goff, citado por Gimpel (1977, p. 147), assim discorre sobre 

Abelardo e sua atividade intelectual:        

 

...tinha compreendido muito claramente a diferença entre o conhecimento 
empírico de um fato e o conhecimento racional da causa desse fato. Certas 
ciências são orientadas para a ação, outras para a compreensão. Isso 
significa que certas ciências ocupam-se da síntese das coisas e outras 
analisam as partes componentes dessas coisas. Grande é o número de 
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homens capazes de agir habilmente, mas incapazes de pensar 
cientificamente. Eles constataram o poder de curar que têm certos remédios 
e, se conseguem curar, é graças exclusivamente à sua experiência e sem 
que na verdade conheçam as causas naturais. Sabem que plantas são úteis 
para tratar uma certa enfermidade, porque aprenderam isso através da 
experiência mas não estudaram o porquê desse poder. Conhecem a 
eficácia das plantas e a natureza das doenças porque isso faz parte da 
ciência prática, mas nada sabem da teoria [...]. Aquele que sabe 
compreender pode sondar e penetrar as causas reais das coisas. Por 
causas reais queremos dizer aquelas que estão na origem oculta das 
coisas, aquelas que se examinam melhor com a ajuda da razão, graças à 
experiência dos sentidos. Daí a frase de Virgílio: Feliz aquele que pode 
penetrar nas causas secretas das coisas. (LE GOFF, apud GIMPEL, 1977, 
p. 147). 

 

 Tomás de Aquino também enveredou pelo trabalho intelectual a nível de 

ciência formal e teórica, consequência de sua adesão à filosofia de Aristóteles e 

sua incessante busca da verdade real das coisas. A atmosfera de prestígio do 

trabalho intelectual por conduto das ciências naturais dotou a incipiente 

universidade medieval de pensadores de escol, entre os quais aqueles clérigos 

que se devotavam à doutrina cristã e aos dogmas da Igreja Romana. 

 

A universidade de Paris do século XIII transformou-se na principal arena de 

difusão do trabalho intelectual desses religiosos, em grande parte para conceber, 

com autoridade científica, a conciliação entre a fé e a razão, ou seja, entre a 

Teologia, a Filosofia e as ciências naturais. Trata-se, portanto, de execução de 

trabalho exaustivo e de dispêndio de energia laborativa comparável ao esforço 

oriundo do trabalho manual. Gimpel (1977, p. 155) registra com propriedade tal 

momento da intelectualidade: 

 

A introdução, nessa brilhante metrópole do pensamento medieval, das 
obras de Aristóteles e dos comentários em árabe de Avicena e Averróes, 
colocava a jovem universidade de Paris diante de um sistema de 
pensamento científico praticamente completo. A dialética de Aristóteles veio 
a ser aí considerada equivalente da ciência e da razão. Esse confronto com 
a personalidade do filósofo antigo obrigou a universidade a empreender um 
trabalho se síntese mais vasto que tudo o que fora até então tentado no 
Ocidente. Essa síntese consistia em unificar o aristotelismo e o cristianismo 
numa soma que englobasse a totalidade das verdades humanas e divinas, a 
razão e a fé, a filosofia e a religião, a Faculdade de Artes e Faculdade de 
Teologia. Os mais eminentes pensadores medievais, Alexandre de Hales, 
Alberto Magno, Tomás de Aquino, Siger de Brabante, tentarão essa síntese 
com vários graus de êxito. (GIMPEL, 1977, p. 155).    

 

O incremento das ciências naturais no baixo medievo certamente redobrou o 

trabalho intelectual dos doutos. Em que pese não ostentar a condição de trabalho 
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formalmente regulamentado pelo governo régio, no nível do que ocorria com o 

trabalho manual dos mineiros e dos trabalhadores da construção civil, é de se 

perceber sua identificação com o trabalho erudito desenvolvido nas universidades 

pelos docentes. 

 

Teorias e previsões em fórmulas diversas compunham essa dinâmica que 

realçava, pelo esforço mental que desencadeava, o trabalho intelectual dos 

cientistas. Afinal, como registra Gimpel (1977, p. 171), “a ‘invenção medieval’ 

atingiu o auge de sua evolução ascendente ao dobrar-se a metade do século XIII”. 

 

O avanço do trabalho dos cientistas medievais recrudesceu os embates 

entre a filosofia grega e dos pagãos, de um lado, e os dogmas do Cristianismo, de 

outro. A ciência moderna de então influenciou na concepção da possível 

separação entre a Teologia e a Filosofia, a ponto de questionar a autoridade 

divina da Bíblia. 

 

O trabalho dos pensadores, hereges ou não, alcançou dimensões próprias 

sobretudo no século XIII, dando destaque às questiones disputatae que 

dominaram aquele espaço intelectual da Europa continental e fez eclodir a 

escolástica como movimento regado de docentes e teólogos. 

 

4.5. O trabalho dos inquisidores e as modulações de Tomás de Aquino 

              

No ambiente hostil que se instalou entre a doutrina cristã e a heresia, o 

trabalho realizado pelos inquisidores certamente merece registro à parte. O 

trabalho dos inquisidores conduziu à criação dos tribunais voltados não 

propriamente a impor sacrifícios físicos aos considerados hereges, mas, ao 

menos num primeiro momento, a converter almas rebeldes. 

 

O debelar da anarquia sucessiva à heresia cátara e albigense também 

motivou a instrução inquisitorial e definiu a ordem das punições. Seja ou não 

considerado trabalho intelectual, a atividade dos inquisidores inspirou atenções a 

nível de críticas e correções, como se pode perceber da doutrina de Tomás de 

Aquino. Vejamos. 



158 

 

 

A atividade de julgamentos no alto medievo pautou-se, em seu nascituro, por 

representações e costumes remanescentes de comunidades bárbaras, assim 

como perfilhava um ideal de justiça desalinhado de normas remanescentes do 

direito romano. Nesse panorama, o direito medieval primitivo, derivado dos 

primeiros anos da alta Idade Média50, buscou seus fundamentos na essência do 

povo da época, baseando-se não raro em crenças religiosas e no temor de 

castigos divinos (LE GOFF, 2002, p. 335). 

 

Sobremais, a conjugação entre o direito e a moral no ordenamento jurídico 

medieval é cerebrina, vez que em tudo se vislumbrava o valor moral, ou seja, a 

lição extraída, o significado moral essencial (HUIZINGA, 2010, p. 378). Tal 

procedimento enfatizava a submissão do acusado de crimes a um desafio para 

que provasse sua inocência, tendo em vista que se acreditava na intervenção 

divina durante a provação proposta, ou seja, para constatação da inocência do 

acusado e sua consequente absolvição. Afinal, Deus haveria e haverá de 

interceder como em um milagre e a pessoa não sofreria as consequências do 

desafio imposto pelo ordálio. A propósito, leciona de Le Goff (2002, p. 338): 

 

[...] o direito, o sistema normativo daquela época, que também repousa 
essencialmente na tradição oral, está doravante organizado em torno de 
outras referências ou de outros valores, que se impõem progressivamente 
no meio das transformações econômicas e sociais: a parte religiosa ou 
mágica do poder real e a força dos costumes observados entre os 
predecessores, os laços de sangue e amizade, o código de honra e a 
necessidade de obter reparação, a posse de bens de raiz e o donativo, os 
ilimitados graus de posse e a renovação permanente de acordos ou 
guerras. Tudo isso com uma referência herdada da romanidade tardia, a do 
cristianismo latino introdutor de novas normas. (LE GOFF, 2020, p. 338). 

 

Todavia, a prática dos ordálios, ao contrário do que se possa imaginar, 

passou a ser amplamente refutada pela Igreja. Já por ocasião do IV Concílio de 

Latrão, em 1215, a excomunhão logrou inclusive lugar adequado para os clérigos 

que a adotassem fora dos permissivos do alto clero. Dessa forma, os costumes e 

procedimentos ordálios tiveram sua eficácia contestada e, sucessivamente, 

enfraquecida, abrindo-se ensanchas ao surgimento de um sistema normativo 

                                                 
50

  O período considerado como Alta Idade Média vai do século V, ano 401, ao século X, até o 

ano 1000.  
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mais apurado e convergente com a realidade pulsante e empírica, a bem da 

verdade real. 

 

A norma de direito, mesmo ancorada no direito natural, aufere especial 

relevo e notório espaço, sem vilipendiar o ambiente de usos e costumes 

considerados normativamente aceitáveis (LE GOFF, 2002, p. 341). Nesse 

diagnóstico, o desprestígio dos processos ordálios no medievo pode ser reputado 

como prenúncio de uma fase de transição cuja compreensão perpassa pela 

necessidade de atenção à realidade e ao processo natural das coisas. 

 

Com efeito, Deus é o ordenador por excelência da verdade e da realidade 

concomitantes à natureza própria das coisas e não ao imaginário místico. A 

realidade social e jurídica não poderia desarraigar-se dessa constatação, sob 

pena de conspiração à própria ordem divina. É nessa atmosfera de transição que 

surgem os processos inquisitoriais. 

 

Com a derrocada progressiva dos processos ordálios, iniciou-se na Idade 

Média um período de transição para os processos inquisitoriais. Um dos principais 

emolumentos da transição consistiu na contribuição dos processos inquisitoriais 

para instituição e desenvolvimento de um sistema penal mais racional e 

desprovido de misticismo corroborado exclusivamente pela interferência divina, 

superando, portanto, a dogmática dos ordálios. 

 

Inaugurou-se, assim, uma ordem jurídica baseada na concepção 

fundamental de que se a natureza e a ordem física das coisas encerram 

manifestação da vontade divina, contrariá-las redunda em grave ofensa à 

onipotência de Deus, criador do mundo, devendo-se como consequência reprimir 

a perseguição e eventual punição aleatória dos indivíduos. (LE GOFF, 2002, p. 

345). 

 

Embora empregando, no nascedouro, métodos excessivos e até 

desumanos, a atividade inquisitorial corroborou com a racionalização do iter de 

apuração da verdade, pautando-se em provas reais e diligências acessíveis ao 

mundo empírico. O sistema punitivo do final da Idade Média e início dos tempos 
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modernos exigia investigação meticulosa, detalhista, depoimentos de 

testemunhas tomados com rigor e, como dito, o disciplinamento de um regime de 

produção de provas bastante sugestivo em relação ao adotado atualmente. 

Tomás (2005, p. 174) explica: 

 

Tratando-se de um caso particular, porém, a informação lhe vem mediante 
as peças, os testemunhos e os demais documentos legítimos, que hão de 
ser seguidos no julgamento mais do que a ciência que o juiz adquire como 
pessoa privada. Essa ciência, no entanto, poderá ajudá-lo a discutir mais 
rigorosamente as provas aduzidas e a desvendar-lhes os defeitos. Mas se 
não conseguir se desfazer delas pelos caminhos jurídicos, deverá basear 
nelas o seu julgamento. (AQUINO, 2005, p. 174). 

 

De ressaltar, nesse panorama inovador, que a grande maioria dos 

pensadores dos séculos XII e XIII era proveniente de ordens religiosas católicas, 

especialmente as dos dominicanos e franciscanos, afeitas aos estudos. Isso 

favoreceu o desenvolvimento do modelo inquisitorial dotado de fundamentação 

acadêmica e, portanto, realista. 

 

A criação das citadas ordens religiosas dos frades mendicantes instigou e 

também fomentou o surgimento das universidades como ambientes de 

propagação e aperfeiçoamento do saber científico. (KENNY, 2010, p. 72). Tal 

conjuntura certamente refletiu no aparecimento de regras de direito processual 

mais alinhadas com a finalidade essencial de descortino da verdade e 

proporcionalidade do aparato de sanções. A experiência restou fecunda a ponto 

de não se poder ignorar a especial influência da sistemática inquisitorial no direito 

processual contemporâneo, sobretudo no processo penal. Nesse sentido, Felipe 

Aquino (2017, p. 288) expõe: 

 

Em que pese os fatos negativos, a Inquisição teve resultados bons como já 
vimos. Sem ela o Ocidente cristão teria se transformado num caos de 
inúmeras seitas, com perseguições, ódios, assassinatos e guerras civis. 
Foram essas coisas que alarmaram os governos e fizeram com que ela 
surgisse. (AQUINO, 2017, p. 288). 

 

É preciso compreender a Inquisição a partir do descortino da relação entre a 

Igreja Romana e o Estado. Com efeito, enquanto para Santo Agostinho o Estado 

encerra uma instituição pecaminosa, cuja eventual utilidade recai sobre a 

possibilidade de seguir à Igreja para alcance do reino celeste, Tomás Aquino 
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entende o Estado como instituição puramente humana e necessária diante da 

inclinação dos homens à socialização. Afinal, ombreado à doutrina de Aristóteles, 

Tomás também entende o homem como um animal político. 

 

Disso deflui que, para Tomás, os tribunais da Inquisição estão mais afeitos 

ao regime secular próprio da convivência social entre os homens que à missão da 

Igreja de evangelização e busca da salvação das almas. Assim, é possível admitir 

que as oscilações das práticas inquisitoriais (excessos, de um lado, e cuidados, 

de outro) decorreram sobretudo do embate entre a missão sagrada da Igreja 

(redenção das almas, combate às ofensas à doutrina cristã, etc.) e a atividade 

punitiva do Estado enquanto organização secular. Se os veredictos dos tribunais 

da Inquisição eram emanados dos eclesiásticos em conjunto com os agentes do 

Estado de então, a execução correspondente cabia exclusivamente ao regime 

secular. 

 

A inquisição constituiu-se, pois, pela reunião do tribunal do Santo Ofício com 
o tribunal civil. Tinha dois ‘braços’: o primeiro era o braço eclesiástico, que 
inquiria (Inquisição), corrigia e finalmente julgava os delitos de heresia. Sua 
finalidade principal não era vingar e castigar, mas corrigir e emendar. O 
segundo braço era o secular, a quem eram entregues os réus convictos e 
contumazes, para serem castigados segundo as leis civis. (BERNARD, 
2016, p. 12). 

 

Tal conjuntura parece explicar o porquê dos excessos da Inquisição: a 

sensível incompatibilidade entre o projeto divino entregue à Igreja e a regulação 

social destinada ao Estado no tocante ao regime judiciário das pessoas e as 

consequentes punições, na melhor concepção de Tomás de Aquino. 

 

Este é o mapa que talvez se deva ordenar à Inquisição. Impossível entender 

seu trabalho judicial sem tentar dar a ela a empatia consistente na identificação e 

penetração no objeto temporal de seu estudo. Compreender bem a Inquisição e 

seus julgamentos perpassa obrigatoriamente pelo esforço de revisitação da 

cultura e da metodologia da época, além de entregar-se à posição dos atores 

humanos que a conduziram.  

 

Inquisição (ou Santo Ofício). Uma corte eclesiástica criada em 
aproximadamente 1232 para a prisão e punição de hereges, numa época 
em os grupos sectários ameaçavam não só a ortodoxia da religião católica, 
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mas a estabilidade da sociedade contemporânea. A Inquisição se tornou 
realidade quando Frederico II emitiu em edito confiando a descoberta dos 
hereges aos inquisidores do Estado; o papa Gregório IX reivindicou essa 
função como responsabilidade papal e nomeou inquisidores, a maioria 
tirada das ordens franciscana e dominicana. O papa havia, anteriormente, 
ordenado aos dominicanos que esmagassem os Albigenses (1223). Os 
acusados de heresia que se recusavam a confessar eram julgados diante 
de um inquisidor e de um júri e as punições eram cruéis, incluindo o 
confisco de bens, a tortura e a morte. (WRIGHT; LAW, 2016, p. 397).     

 

O sentimento social da temporalidade medieval é também qualificativo 

indissociável da correta compreensão da atuação da Igreja Romana e do Estado 

enquanto protagonistas dos procedimentos inquisitoriais. É duvidoso, portanto, 

enxergar a atuação dos inquisidores sob uma ótica baseada exclusivamente na 

cultura contemporânea do presente e de exercício de projeções para o futuro. 

 

Outra dimensão da cultura medieval e, com ela, da atividade inquisitorial, 

refere-se à noção de bem comum inspirador das punições dos detratores da 

ordem social instalada. Com efeito, para Tomás de Aquino, o bem comum se 

obtém também a partir do emprego da justiça comutativa que se aplica na medida 

dos méritos e deméritos de cada pessoa em relação com outras e com a lei. 

 

A justiça comutativa autoriza a aplicação das sanções adequadas aos delitos 

praticados, numa espécie de relação contratual e, portanto, sinalagmática51. 

Assim, evidente que as investidas de desordem social promovidas pelos hereges 

impunham à condenação e aplicação das sanções pertinentes de natureza 

corporal. Aquino não refuta de todo essa concepção senão para ajustar as 

punições de competência dos religiosos, como já enfatizado. 

 

   

Dessarte, o trabalho inquisitorial, devidamente compreendido, não se 

constituiu num reino de absoluto horror que comumente e equivocadamente se 

                                                 
51

  Franco Montoro bem define a justiça comutativa segundo Tomás: “Na justiça comutativa, a 
pluralidade de pessoas (alteritas) se realiza sob a forma de uma relação entre particulares. O 
debitum se apresenta como um devido, rigoroso e estrito. E a igualdade é simples ou absoluta, 
também chamada real ou aritmética. Pela reunião dessas três notas, podemos definir a justiça 
comutativa como a virtude pela qual: um particular dá a outro particular aquilo que lhe é 
rigorosamente devido, observada uma igualdade simples ou real. Por exemplo: o comprador paga 
ao vendedor o preço correspondente ao valor da mercadoria; o agressor é obrigado a reparar o 
dano, na medida do prejuízo que causou à parte contrária” (Cf. Introdução à Ciência do Direito, 26ª 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 192). 
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alardeia em se tratando de Idade Média. Sem a Inquisição, a ordem social 

medieval ter-se-ia deixado sucumbir pela ferocidade das práticas heréticas numa 

concepção comparável à tirania e à dominação pela força bruta. Henry Charles 

Lea, citado por Felipe Aquino, assim se manifesta: 

 

A Inquisição não foi uma organização arbitrariamente concebida e imposta 
ao mundo cristão pela ambição e pelo fanatismo da Igreja. Foi antes o 
produto de uma evolução natural, poder-se-ia quase dizer necessária, das 
diversas forças de ação no século XIII. Os inquisidores se preocupavam 
muito mais em converter os hereges do que em fazer vítimas. Estou 
convencido que o número de vítimas que pereceram na fogueira é muito 
menos do que se julga ordinariamente. Entre os modos de repressão 
empregados em consequência das sentenças inquisitoriais, a fogueira foi 
relativamente o menos usado. (LEA, apud AQUINO, 2017, p. 360-361).    

 

A historiografia da Inquisição medieval tem, pois, muito a revelar para 

resgate da efetiva realidade dos fatos e eventos que informaram aquele ainda 

hoje desconhecido órgão de natureza híbrida. Com efeito, os tribunais da 

Inquisição reuniam normativa eclesiastica e civil, consequência direta do regime 

de colaboração entre o papa e o rei. Rocha (2015, p. 68-69) realça: 

 

As tipologias de desvios de fé perseguidas pela Inquisição, como heresia, 
judaísmo, islamismo, sodomia, bigamia, blasfêmias, luteranismo, entre 
outros, encontraram cobertura no direito canônico. A Inquisição foi também 
tribunal da coroa ou régio pelo fato de o Inquisidor geral ser nomeado pelo 
rei e, posteriormente, nomear os membros do Conselho Geral, após 
consulta ao monarca. Além disso, a Coroa deveria ser informada 
regularmente sobre as atividades do Santo Ofício, interferindo nas suas 
decisões e atribuindo explicitamente ao Conselho Geral o estatuto de 
conselho régio. Henry Charles Lea fez uma afirmação semelhante sobre a 
Inquisição Espanhola, assinalando sua dupla natureza, civil e eclesiástica. 
(ROCHA, 2015, p. 68-69). 

  

A importância da Inquisição para segurança social e política da época tem 

assento inclusive no fato de que a reforma protestante teve seus próprios órgãos 

inquisitoriais, a revelar que o combate às investidas heréticas pautadas em 

violência social e política era pretendido pelo conjunto da comunidade de então.  

Bernard, 2016, p. 15-16) assim discorre: 

 

Assim compreendemos que todo o ocidente cristão: a autoridade civil, os 
governadores da Igreja, todo o povo cristão, enquanto incontaminado pelo 
veneno, considerava indispensável o órgão repressor da heresia. Ficamos 
hoje estupefatos diante desta harmonia completa. Vemos os homens mais 
eminentes, seculares e eclesiásticos, destacados por prudência, ciência, 
caridade e santidade, patrocinar unanimemente a mesma causa. Não 
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podemos duvidar que nós mesmos, se tivéssemos vivido naquela época, 
teríamos pensado como eles. Incriminá-los seria, pois, equivalente a 
condenar a nós mesmos, ou ao senso comum humano. O estudo das 
exposições seguintes coroborará estas conclusões. A mesma convicção e 
concordância se encontrou entre os protestantes. (BERNARD, 2016, p. 15-
16). 

 

A inquisição medieval, portanto, teve origem no desenvolvimento de uma 

ordem jurídica própria de iniciativa da Igreja Romana com o intuito de tutelar a 

sociedade sacra de então em colaboração com o Reino. O direito canônico é sua 

fonte de excelência e determinante para o florescimento do trabalho inquisitorial. 

(GROSSI, 2014, p. 139). 

 

Ao tratar do regime de colaboração entre o Reino (Estado) e a Igreja 

Romana para condução da Inquisição, Rocha (2015, p. 67-68) aborda exatamente 

a emergência do primeiro, o Reino, no decorrer da baixa Idade Média até os 

albores da Idade Moderna, especialmente nos quinhentos. Para ele a Inquisição 

ibérica duzentista conduzida pela Igreja possuía natureza pastoral sob a 

autoridade papal. A ação do Reino, entretanto, constituiu o “...desdobramento 

mais agudo de um longo processo de violência que sucedeu a um longo período 

de convivência relativamente tolerante entre cristãos, muçulmanos e judeus”. 

 

A primeira Inquisição Ibérica foi instaurada em Aragão, em 1236, no 
contexto em que esses tribunais haviam sido instituídos também na França 
e no Sacro Império Romano Germânico a fim de combater grupos como os 
cátaros e os albigenses. Fizeram parte das Inquisições medievais que, 
diferentemente das modernas, funcionaram como “inquisições pastorais, 
submetidas mais diretamente ao papa e aos bispados locais. Na Idade 
Moderna, após as guerras de Reconquista da Península Ibérica e a 
intensificação das hostilidades entre católicos e minorias religiosas que ali 
permaneceram, os tribunais do Santo Ofício foram reintroduzidos em 1478, 
em Castela. Foram o desdobramento mais agudo de um longo processo de 
violência que sucedeu a um longo período de convivência relativamente 
tolerante entre cristãos, muçulmanos e judeus. (ROCHA, 2015, p. 67). 

  

Entretanto, como visto, a Inquisição se utilizava de métodos que, embora 

coerentes com parte da doutrina mística e assaz conservadora da Igreja Romana, 

punia, torturava e matava sem critérios preestabelecidos e provas empíricas 

convincentes. Sob invocação de combate às heresias, a Inquisição ergueu 

fogueiras e impôs sacrifícios físicos desmedidos. 

 
A falta de clareza da heresia é grande, e, no entanto, ela está no coração da 
construção do Ocidente, porque permitiu o nascimento do procedimento 
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inquisitorial, definitivamente instituído pelo para Gregório IX em 1231: a 
necessidade de extorquir a qualquer preço uma confissão dava à verdade, e 
assim ao erro, um novo valor absoluto. Da Igreja o procedimento deslocou-
se para a realeza, e encontra-se na base da exagerada reivindicação de 
poder total própria do Estado moderno. (ZERNER, 2002, p. 520).   

 

É nessa dimensão que as práticas inquisitoriais apresentam oscilações e 

paradoxos que as tornam passíveis das correções e ajustes a que se dedicou 

Tomás de Aquino. É certo que a Inquisição representou avanço em relação às 

práticas ordálias e para debelar a desordem que os heréticos impunham à 

sociedade organizada de então, mas, ao mesmo tempo, promoveu injustiças e 

exageros para alcance o mais rápido e resoluto do restabelecimento da 

autoridade da Igreja e do Estado.  

 

Tomás de Aquino, entretanto, a partir do Artigo 4 da Questão 64, secunda 

secundae, da Suma Teológica, denuncia os equívocos que demandavam 

repensar do clero. Inicia, pois, uma série de observações e ponderações que se 

dirigem a sugerir uma correção de rumos do trabalho dos inquisidores, 

especialmente dos clérigos. Vejam-se suas palavras: 

 

Aos clérigos não é lícito matar, por dupla razão. 1º São escolhidos para o 
serviço do altar, no qual se representa a paixão de Cristo imolado, ‘que, ao 
ser espancado, não espancava’. Portanto, não compete aos clérigos 
espancar e matar. Pois, os servos hão de imitar o seu Senhor, como se diz 
no livro do Eclesiástico. ‘Qual é o juiz do povo, tais serão os seus ministros’. 
Outra razão é que aos clérigos se confia o ministério da Nova Lei, que não 
comporta pena de morte ou mutilação corporal. Assim, para serem 
‘ministros autênticos da Nova Aliança’, devem abster-se de tais práticas. 
(AQUINO, 2005, p. 137). 

 

No Artigo 2 da Questão 67, secunda secundae, Tomás reafirma que o 

simples ministério de julgar, antes que o de impor penas capitais ou corporais, 

não se alinha à missão dos religiosos, mas apenas à autoridade pública investida 

oficialmente de tal poder. Assim é que se dirige a refutar as práticas de repartição 

de funções judiciárias entre a Igreja e o Reino (julgamentos e execuções). 

 

A sentença do juiz é como uma lei particular visando um caso particular. 
Mas, como ensina o Filósofo, a lei deve ter força coercitiva; assim também, 
a sentença do juiz há de ter força coercitiva, para obrigar ambas as partes a 
observá-la; do contrário, o julgamento não seria eficaz. Ora, na ordem das 
coisas humanas, só podem exercer licitamente o poder coercitivo os que 
estão investidos da autoridade pública; eles são submetidos como 
superiores dos que lhes são submissos, seja em virtude de um poder 
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ordinário seja delegado. É, portanto, manifesto que ninguém pode julgar 
senão a quem lhe está sujeito, por um poder delegado ou ordinário. 
(AQUINO, 2005, p. 172).      

 

Tomás de Aquino também refutou diversos procedimentos promovidos no 

curso dos julgamentos da Inquisição. Alertou, no Artigo 3 da Questão 67, secunda 

secundae, para a necessidade de existência de um acusador formal, da 

obrigatoriedade de acusação escrita, da condução correta de oitiva de 

testemunhas, da suspeição de julgadores e da ética de interpretação do direito 

aplicável. Quanto a necessidade de existência de acusador formal, assim se 

pronuncia: 

 

O juiz é intérprete da justiça. Por isso, nota o Filósofo, os homens recorrem 
ao juiz como a uma espécie de justiça viva. Ora, já ficou estabelecido a 
justiça não se pratica para si mesmo, mas para outros. Cumpre, portanto, 
que o juiz decida entre duas partes, o que se dá quando uma é autor e outra 
réu. Por isso, em matéria criminal, não pode o juiz condenar a quem não 
tenha acusador. (AQUINO, 2005, p. 177). 

 

No tocante à obrigatoriedade da acusação escrita, o aquinate, no Artigo 2 da 

Questão 68, secunda secundae, assim discorre: 

 

Como já foi explicitado, quando em uma causa criminal, se procede por via 
da acusação, o acusador se constitui em parte, de tal sorte que o juiz se 
coloca como mediador, para examinar a justiça entre o acusador e o 
acusado. Então, se faz preciso cercar-se de todas as garantias possíveis 
para assegurar a certeza. Ora, o que se diz oralmente facilmente foge da 
memória. Por isso, se tudo não for consignado por escrito, quando o juiz 
tiver de proferir a sentença, poderia não mais estar seguro do que foi dito e 
da maneira como o foi. Com muita razão foi portanto que a acusação e os 
demais atos do processo fossem redigidos por escrito. (AQUINO, 2005, p. 
180-181). 

 

Sobre o procedimento básico dos julgamentos, em especial quanto a 

necessidade ou direito do acusado de constituir advogado para sua defesa, 

Tomás de Aquino expõe uma correção ao sustentar que todos têm jus a apelação 

quando reputados de malfeitores. Certamente que o aquinate dirige-se sobretudo 

aos tribunais da Inquisição Assim, o Artigo 3 da Questão 69 da secunda secundae 

da Suma Teológica prescreve: 

 

Pode-se fazer apelo por um duplo motivo. 1º Porque se tem confiança na 
justiça de sua própria causa, tendo sido injustamente condenado pelo juiz. 
E, nesse caso, é lícito apelar, o que vem a ser buscar com prudência 
escapar à injustiça. Por isso dispõe o direito: ‘todo aquele que for oprimido 
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pode livremente apelar para o juízo dos sacerdotes, se quiser, e não seja 
impedido por ninguém. 2º Pode alguém fazer apelo afim de ganhar tempo e 
retardar assim que uma justa sentença seja proferida contra si. É o 
expediente de uma defesa caluniosa, e, portanto, ilícita, como já se mostrou. 
(AQUINO, 2005, p. 190).   

 

Com efeito, o direito de defesa, segundo Aquino, é de grande densidade, 

admitindo até a resistência física, a fuga ou outro expediente similar, quando se é 

vítima de uma condenação injusta. Pode-se vislumbrar aqui mais um recado 

indireto às cortes inquisitoriais movidas por sentimento pouco elogiável de 

acepção de pessoas em julgamentos para o fim de condenação. 

 

No que se refere à condução correta de oitiva de testemunhas, Tomás, nos 

Artigos 1, 2, 3 e 4 da Questão 70, secunda secundae, elenca cinco providências 

que não podem ser olvidadas pelo julgador: a) a obrigatoriedade das pessoas 

prestar testemunho sobre os fatos que presenciaram; b) a dispensabilidade de 

número elevado de testemunhas; c) a falibilidade de testemunhos contraditórios; 

d) a idoneidade de quem testemunha; e) a tipificação criminosa, dita pecaminosa, 

do falso testemunho. Quanto ao primeiro aspecto, Aquino escreve: 

 

No ato de testemunhar, é mister distinguir: às vezes, o testemunho é 
exigido, outras vezes, não. Quando o depoimento de um súdito é requerido 
pela autoridade de um superior, a quem deve obediência em matéria de 
justiça, não há dúvida que está obrigado a testemunhar dentro da ordem do 
direito. Por exemplo, sobre crimes manifestos ou já denunciados pela 
opinião pública. Se, porém, se requer o testemunho sobre outros fatos, por 
exemplo, sobre casos ocultos ou não divulgados pela opinião pública, não 
há obrigação de testemunhar [...]. Se o testemunho é pedido afim de livrar 
alguém ameaçado injustamente de morte ou de qualquer castigo, de 
desonra imerecida ou de algum dano, então há obrigação de testemunhar. 
(AQUINO, 2005, p. 194-195). 

 

Quanto ao número de testemunhas, Tomás, no Artigo 2 da Questão 70, 

secunda secundae, escreve: 

 

...deve-se dizer que por maior que seja o número de testemunhas, ainda 
assim o depoimento delas poderia ser iníquo, como se lê no livro do Êxodo: 
‘Não seguirás a multidão para praticares o mal’. Contudo, se não se pode 
chegar a uma certeza infalível em tais domínios, nem por isso se há de 
negligenciar a certeza provável que se obtém pelo depoimento de duas ou 
três testemunhas, como se acaba de ver. (AQUINO, 2005. P. 196). 

 

Quanto a falibilidade de testemunhos contraditórios, Tomás, ainda no Artigo 

2 da Questão 70, secunda secundae, prescreve: 
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...deve-se dizer que o testemunho perde todo o seu valor se há desacordo 
entre as testemunhas em torno das circunstâncias principais, que mudam a 
substância do fato: o tempo, o lugar da ação, as pessoas que intervieram 
mais ativamente. Com efeito, se divergem a tal ponto, no seu depoimento, 
as testemunhas parecem isoladas, cada uma de seu lado, falando de fatos 
diferentes. Por exemplo, se uma afirma que este fato se passou em tal 
momento, em tal lugar; e outra, assegura que foi em outro tempo e em outro 
lugar, dão a impressão de não falarem da mesma coisa [...]. Com maior 
razão se deve deixar de lado o depoimento de uma só testemunha que se 
contradiz, quando interrogada quanto ao que viu ou sabe. (AQUINO, 2005, 
p. 196-197). 

 

Sobre a necessidade de aferição da credibilidade e idoneidade da 

testemunha, o aquinate, no Artigo 3 da Questão 70, secunda secundae, arremata: 

 

Um testemunho, como já foi dito, não é susceptível de certeza infalível, mas 
somente provável. Por isso, tudo o que aumenta a probabilidade no sentido 
contrário enfraquece o valor do testemunho. Ora, torna-se provável que 
alguém não será firme na atestação da verdade, seja por culpa, como se dá 
com os infiéis e infames, bem como os culpados de crime público, seja às 
vezes sem culpa. Esse último caso acontece quer por falta de razão, como 
se vê nas crianças, nos dementes e nas mulheres, quer pela afeição, assim 
os inimigos, parentes e domésticos; quer ainda pela condição social, tais os 
pobres, os escravos e aqueles que estão sujeitos à autoridade de outrem; 
pode-se presumir que estão facilmente levados a testemunhar contra a 
verdade. – E assim se evidencia que o testemunho de alguém pode ser 
recusado por causa de culpa ou sem culpa. (AQUINO, 2005, p. 198-199). 

 

Doutra parte, em relação ao perjúrio, a Tomás vaticina no Artigo 4 da 

Questão 70, secunda secundae: 

 

O falso testemunho comporta uma tríplice deformidade. A primeira vem do 
perjúrio, pois só se admitem testemunhas juradas. Por esse motivo, é 
sempre pecado mortal. – A segunda resulta da violação da justiça. Sob esse 
aspecto, é pecado mortal em seu gênero, como qualquer injustiça. Por isso, 
no Decálogo se condena o falso testemunho: ‘Não levantarás falso 
testemunho contra teu próximo’. Pois, não age contra outrem quem o 
impede de cometer injustiça, porém quem o priva da justiça que lhe é 
devida. – Enfim, a terceira deformidade provém da falsidade mesma, que 
faz de toda mentira um pecado. (AQUINO, 2005, p. 200).     

 

 Por fim, Tomás, no Artigo 2 da Questão 67, secunda secundae, ressalta que 

o juiz não é livre para julgar como entende ou deseja, mas deve render 

vassalagem à lei e ao direito. Trata-se do que hoje se convencionou chamar 

princípio processual do convencimento motivado, ou seja, toda sentença deve 

basear-se na prova legítima produzida nos autos, a ela estando vinculado o 

julgador. 



169 

 

 

Em sentido contrário, Agostinho, comentando o salmo, declara: ‘O bom juiz 
nada faz por seu próprio arbítrio, mas se pronuncia segundo as leis e o 
direito’. O que quer dizer julgar conforme as disposições e as provas 
apresentadas no processo. Logo, é assim que o juiz deve julgar, e não se 
baseando em seu próprio arbítrio. (AQUINO, 2005, p. 173). 

 

Ao abordar a questão dos julgamentos, Aquino elabora uma teoria da moral 

profissional dos julgadores. Tal teoria, dotada de notável cientificidade, 

obviamente mais se aproxima dos filósofos, designadamente agentes públicos do 

Reino, que propriamente dos destinados às missões precípuas do altar, Com 

elegância e fidalguia, distingue o papel dos clérigos, dirigindo-os substancialmente 

ao serviço de Deus. 

 

Sem dúvida, Tomás elenca uma série de preceitos que definem o julgamento 

correto e justo, informando o trabalho dos tribunais da Inquisição. Ao advogar a 

impossibilidade dos julgamentos pelos clérigos, o Santo Doutor anuncia a 

incompatibilidade da Igreja às missões judiciárias seculares, destinando tais 

missões à autoridade laica, ou seja, aos agentes do Estado medieval. Não se 

trata de desmerecer as decisões eclesiásticas em matéria propriamente religiosa, 

interna corporis, mas de segregá-las daquelas que demandam preparo técnico 

secular, bem mais adequadas aos auxiliares do príncipe. 

 

O direito da Inquisição efetivamente merecia ajustes e recortes a bem da 

preservação do prestígio da Igreja Católica Romana. É exatamente nessa 

dimensão que deve ser observada e assimilada a teoria crítica de Tomás de 

Aquino quanto aos procedimentos do Santo Oficio. 

 

Longe de pretender desconstruir os dogmas da Igreja, o aquinate idealizou, 

em cátedra e na doutrina cristã mais bem elaborada, um conjunto de lições que 

resgatam a virtude da justiça comutativa no nível das sanções penais. A 

continuidade dos erros e exageros do Santo Ofício representaria um retrocesso 

que certamente Tomás quis evitar. Zerner (2002, p. 516-517), a propósito, 

ressalta: 

 

O triunfo da Inquisição passava pela assimilação. No direito, a definição do 
herege estabelecida pelos maiores juristas é o mais amplo possível. A glosa 
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ordinária define como herético aquele que corrompe os sacramentos, 
aquele que se afasta da unidade da Igreja, todo excomungado, aquele que 
se engana nos comentários sobre a Escritura Sagrada, aquele que funda 
uma nova seita ou a segue, aquele que compreende os artigos da fé de 
forma diversa da Igreja Romana, aquele que fala mal dos sacramentos da 
Igreja. No imaginário dos perseguidores, os hereges, adoradores de Lúcifer, 
capazes de todas as infâmias, são definitivamente diabolizados. (ZERNER, 
2002, p. 516-517). 

 

Com sua doutrina do julgamento justo, Tomás erigiu uma nova ordem 

jurídico-judiciária que contribuiu com duplo significado para o trabalho judiciário 

que se seguiu no porvir: a) construiu um iter sucessivo ao processo inquisitorial, 

como forma de iluminar, com a devida deferência, os julgamentos levados a efeito 

pelos religiosos, instando-os a revisitar seus procedimentos e suas decisões; b) 

lançou as bases dogmáticas e deontológicas do que na contemporaneidade 

judiciária ocidental se denomina due process of law52, regra de ouro das 

constituições ditas social-democráticas. 

 

A teoria crítica de Tomás de Aquino certamente favoreceu a ascensão de 

novos procedimentos e institutos para os julgamentos de acusados e inovou no 

tocante ao ordenamento jurídico da Idade Média tardia. Também contribuiu de 

forma significativa para o desenvolvimento de uma ciência judiciária independente 

e autônoma. Trata-se do que Grossi (2014, p. 175) intitula “precisa consciência da 

reflexão filosófico-política” a que ”corresponde uma igualmente precisa 

consciência da nova doutrina jurídica”. 

 

Pode-se afirmar que os tribunais judicias dos fins da Idade Média foram 

conduzidos, senão compelidos, a promover a conjugação da ordem jurídica 

emanada do direito canônico – proeminente fonte escrita do direito na alta Idade 

Média – com a laicidade imanente ao direito romano – mais técnico e empírico -, 

conferindo fôlego vital às decisões e julgamentos a cargo da Igreja e do Estado. A 

ressalva da limitação dos poderes do julgador e sua desvinculação da mística 

                                                 
52

  O princípio do due process of law (devido processo legal) está prescrito textualmente no 
artigo 5º, inciso LIV da Constituição do Brasil com a seguinte redação: “ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Segundo Rios Gonçalves, “o princípio 
obriga a que se respeitem as garantias processuais e as exigências necessárias para a obtenção 
de uma sentença justa” (Cf. Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 14ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 67). 
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puramente religiosa representou a inovação fundamental, como bem ensinou 

Tomás de Aquino. Nesse sentido, pontua Grossi (2014, p. 177): 

 
Em suma, uma construção coerente, que reforça o ponto do qual partimos: 
a identificação do príncipe com a função de “dizer o direito”: a identificação 
do direito com uma realidade que está muito além do poder político, uma 
realidade que a lex tem a tarefa de manifestar. Nessa construção coerente, 
extremo ato de coerência, o direito – que está muito além – constitui 
inevitavelmente um restrição intransponível para o poder e para seus 
detentores: repete-se nos juristas tudo o que pudemos observar nos 
escritores de filosofia política. (GROSSI, 2014, p. 177). 

 

Não é de estranhar que a teoria crítica de Tomás de Aquino ao trabalho da 

Inquisição tenha decorrido de suas concepções de conjugação da fé cristã com a 

razão aristotélica. A síntese da fé com a razão conferiu aos tribunais da Inquisição 

a oportunidade de julgar com mais apuro e preparo, pois ofuscou, senão eliminou, 

o misticismo exagerado que o apego à fé absoluta determinou. A razão, para 

Aquino, não é inimiga da fé, assim como a fé sem razão caminha para o 

devaneio. 

 
Em última análise, Tomás de Aquino mostrou que entre fé cristã e razão 
subsiste uma harmonia natural. E foi esta a grande obra de Tomás, que 
naquele momento de desencontro entre duas culturas – naquele momento 
em que parecia que a fé devia render-se perante a razão – demonstrou que 
elas caminham a par e passo; que quando parecia ser a razão não 
compatível com a fé não era razão; e aquilo que parecia ser fé não era tal 
enquanto se opunha á verdadeira racionalidade; deste modo ele criou uma 
nova síntese que veio a formar a cultura dos séculos seguintes. (AQUINO, 
2017, p. 311).    

 

Fator preponderante para a continuidade dos tribunais inquisitoriais foi 

também a transformação abrupta da sociedade medieval duzentista, passando de 

uma comunidade predominantemente rural para ambientes mais urbanizados e 

com a prática reiterada de atividades mercantis, tudo por conduto do alvorecer da 

burguesia. 

 

Sendo assim, desenvolveu-se nitidamente, segundo Grossi (2014, p. 188), 

“uma civilização que considera inadequadas as primitivas regras 

consuetudinárias, respeitadas e eficientes no passado, ou que, ao menos requer 

novas regras que se coloquem lado a lado com as antigas”. 
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Depreende-se, pois, que a consciência justrabalhista da baixa Idade Média 

caminhou por significativas fases para o aperfeiçoamento de sistemas jurídicos 

que culminaram com os contemporâneos common law e civil law, vigentes 

atualmente em muitos países do mundo ocidental. Além disso, tal cultura jurídica 

subsidiou o renascimento do direito romano em comunhão com o direito positivo 

baseado no justo racional, ícone e base histórico-filosófica e política do almejado 

constitucionalismo democrático. Tomás de Aquino, como visto, certamente possui 

lugar de escol nessa construção. 

 

4.6. Trabalho e vida consagrada 

 

O trabalho intelectual no século XIII é, como visto, uma das mais importantes 

atividades desenvolvidas pela Igreja Romana e pelos estudiosos católicos 

ocupantes de cátedra na universidade medieval. Tomás de Aquino, desde os 

primórdios dos studium generale de Colônia, a partir de 1248, é um dos 

trabalhadores mais eloquentes nesse ministério. 

 

As artes liberais53, especialmente no quadrivium, atraíam o aprendizado de 

um ofício, isto é, uma profissão, o que obviamente se refere a um trabalho 

especializado. Ullmann (2000, p. 51), explica: “As artes liberais bifurcavam-se em 

trivium e quadrivium. O primeiro – artes sermonicales – abrangia a gramática, a 

retórica, a dialética; o segundo – artes reales – era integrado pela aritmética, 

geometria, astronomia e música”. 

 

A aritmética, a geometria, a astronomia e a música certamente ofereceram 

especial oportunidade de assimilação formal de técnicas de trabalho manual a 

partir do esforço intelectual empreendido. No âmbito de intensidade do trabalho 

propriamente intelectual, o trivium era composto pelas habilidades da gramática, 

dialética e retórica. Esse trabalho intelectual era desenvolvido sobretudo com 

                                                 
53

  As artes liberais integravam, pelo trivium e pelo quadrivium, o programa básico de ensino 
proporcionado pela universidade medieval. Este programa básico de ensino de iniciativa da Igreja 
Romana informou com grande proveito a ação dos docentes e representou o marco fundamental 
de rompimento do estado de ignorância e depravação dos costumes de então no Ocidente 
civilizado. Segundo Ullmann, “Representavam, nas escolas medievais, respectivamente, o grau 
literário e o grau científico” (Cf. A universidade medieval, 2ª ed., Porto Alegre: Edipucrs, 2000, p. 
50)   
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auxílio do método escolástico de ensino e representava uma necessidade não 

somente para instrução de autoridades, nobres e reis, mas também para atender 

à demanda de técnicas comerciais e industriais consequentes à formação das 

cidades e da circulação de mercadorias. 

 

Entre os labores desenvolvidos nas universidades destacavam-se as 

Questiones Disputatae, não raro envolvendo debates e confrontos entre ciência e 

doutrina cristã. A formação de professores também demandava uma série de 

etapas que perfaziam o preparo para a docência. Fossier (2018, p. 225) assim 

resume: 

 

O ensino que aí se dispensa engloba as artes liberais, base cultural 
adquirida primeiro pelos jovens ‘clérigos’ entre 16 e 22 anos. Depois, se 
ascende a um cursus, escalonado por exames, até a autorização (licencia) 
de ensinar e, no topo do curso, chegar-se ao nível da teologia que, às 
vezes, não se alcançava antes dos 30 anos. Os professores empregavam 
métodos dialéticos que serão qualificados, no século XV, de ‘escolásticos’ – 
com uma conotação pejorativa injustificada. A partir de um texto no qual o 
mestre fazia a ‘lectio’, os estudantes iniciavam com ele um diálogo que ele 
devia orientar, as questiones, e dos quais ele tira a lição, a sententia. Como 
não existiam locais especificamente atribuídos a esse ensino, o mestre 
alugava uma sala ou, se o clima permitisse, professava ao ar livre diante 
dos estudantes, sentados no chão ou sobre mentes de feno. Estes tinham 
em mãos tinta, cálamo e prancheta sobre a qual se colocava uma folha de 
pergaminho, a pecia, para registrar o pensamento do mestre. Essa forma 
muito prática de ensino podia conduzir a confrontos públicos, em uma 
Igreja, por exemplo, e que se nomeava ‘disputationes’: são, frequentemente, 
desses duelos que brotavam ideias novas. Quanto aos mestres, tem-se a 
impressão de que, à exceção de alguns rendimentos ou alguns presentes 
trazidos pelos estudantes, eles deviam viver de um benefício da Igreja, 
aliás, sem que esta posição os houvesse impedido de continuarem laicos. 
Não era aqui o caso de pesadas restrições, mas os membros das ordens 
mendicantes, os dominicanos sobretudo – especialistas em teologia, fizeram 
uma concorrência feroz com os mestres laicos, porque, além de sua 
verdadeira ciência, eles ofereciam aos estudantes, primeiro, um lugar para 
as lições, seu convento, e, depois, os mestres, os frades que não 
precisavam ser pagos”. (FOSSIER, 2018, p. 225).       

 

Atuar na universidade consistia, portanto, em exercer um ofício, executar um 

trabalho, dedicar-se a uma atividade. Era, enfim, realizar um trabalho intelectual, 

com vinculação a um estatuto. Perceptível, assim, que, ao lado desse importante 

ministério intelectual, houvesse o concurso de trabalhadores manuais, religiosos 

ou não, diante da logística que certamente demandava. 
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O imperativo de propagação da doutrina da Igreja Romana, diante inclusive 

da ação das heresias, também favoreceu o desenvolvimento do trabalho 

intelectual de religiosos e docentes da incipiente universidade medieval. As 

heresias, como visto, concentravam um conjunto de investidas veementes e até 

violentas não necessariamente em face dos dogmas e liturgias da Igreja Romana, 

mas sim – e até com mais intensidade – em refutação violenta a toda ordem de 

instituições e pessoas, das mais elevadas às mais singelas, instalando caos e 

desordem. 

 

Não se tratava, ao contrário do que se difunde desmedidamente, de simples 

refutação ou discordância ao que se consideravam excessos do clero, mas, como 

dito, de ações truculentas e violentas para desestabilizar a ordem constituída e 

estabelecer um regime de arbitrariedades por meio do sequestro da condução de 

vida das comunidades. 

 

Neste contexto onde a Igreja e o Estado formavam uma só realidade social, 
a heresia não era vista pelo povo apenas como em erro religioso, mas 
também como um crime contra a sociedade. Era uma ameaça contra a 
ordem social porque esta se baseava na fé [...]. A Igreja gozou então de 
prestígio muito grande. Neste período surgiram as ordens mendicantes de 
São Francisco de Assis e de São Domingos de Gusmão; queriam lembrar 
ao mundo a pobreza de Cristo continuada na sua Igreja, e fazer a reforma 
na Igreja contra o mau procedimento de muitos do clero. O comportamento 
vergonhoso de muitos clérigos foi sem dúvida uma das causas do 
surgimento da pior heresia: os cátaros e albigenses, que motivou a 
Inquisição. (AQUINO, 2017, p. 28-29). 

 

Certamente o trabalho intelectual dos religiosos e do clero, consubstanciado 

nas pregações e ensinos, auxiliou na missão de debelar a heresia. A cultura 

religiosa de então não era simpática com desafios à estabilidade social 

capitaneada pela Igreja em conjunto com o Estado (Reino), autorizando a adoção 

de medidas de garantia da ordem pública. 

 

Sem dúvida, o método escolástico de ensino revelou-se de grande eficiência 

para o desenvolvimento do trabalho intelectual dos preclaros e estudiosos em 

geral. A pesquisa e a leitura de obras clássicas fomentaram a formação das 

ciências medievais, seja sob o empoderamento da Igreja Romana, seja sob os 

auspícios da filosofia pagã. 
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Ainda que baseada nessa dicotomia (Igreja Romana e filosofia pagã), o 

trabalho dos cientistas medievais era uma realidade que também integrava a 

cultura laboral do baixo Medievo. Tomás de Aquino não arredou dessa realidade 

ao proceder ao estudo do trabalho intelectual em conjunto com a importância que 

conferiu ao trabalho manual. 

 

Ao que se dessume da percepção de Aquino, ciência e trabalho intelectual 

integram um todo harmônico e o ensino escolástico é tanto causa como efeito 

dessa conjugação. Ao responder às objeções que renegam aos religiosos o 

estudo das ciências, Aquino expõe, na Questão 188, Artigo 5, secunda secundae, 

da Suma, que 

 

..deve-se dizer que os filósofos professavam o estudo das letras no que diz 
respeito às ciências humanas. Mas aos religiosos compete principalmente 
dedicar-se ao estudo das letras que se referem à ‘doutrina que é segundo a 
piedade’, como diz o Apóstolo. Dedicar-se, porém, ao estudo de outras 
doutrinas não é próprio dos religiosos, que consagraram toda a sua vida ao 
ministério divino, a não ser na medida em que elas são ordenadas à 
teologia. (AQUINO, 2005, p. 743).        

 

Ainda na Questão 188, secunda secundae, da Suma Teológica, Santo 

Tomás se debruça sobre a vida religiosa e as respectivas atividades, 

designadamente a atividade intelectual. Discorre sobre a diversidade das 

atividades religiosas, fundação de entidades religiosas, pregação e ensino 

religioso, estudo da ciência, entre outras ações correlatas dos religiosos. 

 

Seguindo a sistemática da obra, o aquinate responde a questões que 

suscitam interrogantes sobre a prática laboral-religiosa, denominada pelos 

objetores de “vida religiosa”. As principais objeções são: a) a vida religiosa deve 

limitar-se a uma única atividade, de modo a evitar confusão quanto a missão dos 

religiosos; b) a missão dos religiosos deve limitar-se à vida puramente 

contemplativa, isto é, ao cotejo às coisas divinas; c) a atividade religiosa é 

incompatível com a vida militar; d) a missão dos religiosos dispensa o estudo 

secular; e) a atividade contemplativa dos religiosos é mais importante e superior a 

qualquer outra atividade, seja clerical ou secular; f) os clérigos não podem possuir 

particularmente os bens, mas apenas em comum. 
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A primeira observação que se extrai dessa Questão 188 é o realce que se 

nega à divisão e inidentidade do trabalho dos religiosos e respectivos bens. Com 

efeito, os objetores se dirigem claramente a pugnar que os clérigos, monges, 

freiras e similares jamais sejam destinatários de bens e honras, reduzindo-os à 

insolência. 

 

Tomás, entretanto, posiciona-se pela diversidade do labor religioso e pelos 

bons resultados, inclusive de natureza material, que a divisão e a distribuição das 

missões religiosas proporcionam. Introduz, portanto, o que podemos entender 

como uma organização qualitativa do trabalho religioso, não sem o auxílio da 

experiência secular. Assim, no Artigo 1 dessa Questão, Aquino ensina que 

 

“O estado religioso é um certo exercício pelo qual alguém é conduzido à 
perfeição da caridade. Ora, várias são as obras de caridade às quais o 
homem pode consagrar-se, como diversas são as maneiras. Por 
conseguinte, pode-se distinguir a vida religiosa de dois modos. Primeiro, em 
função da diversidade de fins a que elas se ordenam. Assim, uma vida 
religiosa dedica-se a hospedar peregrinos, outra a visitar ou resgatar 
cativos. – Segundo, em função da diversidade dos exercícios, por exemplo, 
numa se mortifica o corpo pela abstinência de alimentos, noutra pelo 
exercício do trabalho manual ou pela nudez ou práticas semelhantes. Ora, 
‘como o fim é principal em tudo’, é mais importante a diversidade que se 
toma segundo os diversos fins a que elas se ordenam, do que aquela que 
se toma segundo diversidade dos exercícios. (AQUINO, 2015, p. 331). 

   

Evidente que Tomás de Aquino corrige o defeito da objeção ao denunciar 

que os objetores confundem as maneiras de se trabalhar com o objetivo comum 

dessas maneiras de labuta, qual seja, o serviço devotado a Deus. Aqui 

obviamente os meios são os múltiplos instrumentos e práticas por força dos quais 

a missão apostólica dos religiosos é realizada. 

 

...deve-se dizer que o que é comum em todas as vidas religiosas é que 
alguém se deve dar inteiramente ao serviço de Deus. Por conseguinte, não 
vem daí a diversidade entre elas, como se numa o religioso pudesse reter 
uma coisa para si e, numa outra, outra coisa. Há diversidade segundo as 
maneiras diversas pelas quais se pode servir a Deus e segundo essas 
maneiras pode alguém dispor-se a esse serviço diversamente. (AQUINO, 
2015, p. 731).      

 

Nos Artigos 2, 3 e 4 da Questão 188 volta-se à discussão relativa às obras e 

trabalho secular dos religiosos, isto é, a chamada “vida ativa”. O destaque está 

especialmente no Artigo 3, o qual trata da vida religiosa no âmbito militar. As 
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objeções empreendidas suscitam a possível incompatibilidade entre a vida ativa 

dos religiosos e os encargos da guerra ou conflitos e ações correlatas, 

especialmente diante do cânone decretal segundo o qual “É absolutamente 

contrário às regras eclesiásticas voltar à milícia secular, depois de haver-se 

entregue à penitência”. 

 

Além disso, segundo os objetores, o serviço da guerra é dado a agentes 

públicos, não a pessoas particulares como os religiosos. As objeções parecem 

irrefutáveis. Porém, Tomás as desmistifica ao mencionar que a história da 

cristandade revela que entre o povo de Deus havia e há muitos combatentes. 

Cita, portanto, as lições de Santo Agostinho e a experiência de luta bélica do rei 

Davi. Assim, é sensível a defesa que Aquino promove em relação às cruzadas e 

às ordens dos cavaleiros templários. 

 

Em sentido contrário, Agostinho escreveu: ‘Não creias que possa deixar de 
agradar a Deus alguém que se dedica à vida das armas. Entre eles estava o 
santo Davi, do qual Deus deu um belo testemunho’. Ora, as vidas religiosas 
foram fundadas para que os homens se tornassem agradáveis a Deus. 
Logo, nada impede que se funde uma vida religiosa para a vida militar [...]. 
Uma vida religiosa pode ser fundada não só em vista das obras da vida 
contemplativa, como das da vida ativa na medida em que dizem respeito ao 
serviço do próximo e amor de Deus, e não aos negócios, mundanos. Ora, o 
ofício militar pode ser ordenado ao serviço do próximo; e não apenas para o 
bem das pessoas privadas, mas também para a defesa do bem comum de 
todo o Estado. Por isso, se diz a respeito de Judas Macabeu que ‘combateu 
com alegria a guerra de Israel e ampliou a glória de seu povo’. Além disso, 
pode ser ordenado à conservação do culto divino. Assim, no mesmo 
capítulo, conta-se que Judas tenha dito: ‘Nós lutamos em defesa de nossa 
vida e de nossas leis’. E, mais adiante, lê-se a palavra de Simão: ‘Vós 
sabeis quanto eu, meus irmãos e a casa de meu pai combatemos pelas 
nossas leis e nossas coisas santas’. Logo, é permitido e conveniente fundar 
uma vida religiosa para fins militares; não, é claro, em vista de algum 
interesse temporal, mas para a defesa do culto divino e a salvação pública. 
Ou, ainda, para a defesa dos pobres e dos oprimidos, pois está escrito: 
‘salvai o pobre; livrai o indigente das mãos do pecador’. (AQUINO, 2015, p. 
736). 

    

Tomás de Aquino faz alusão à necessidade de distinção entre a entrega à 

vida militar por interesse pessoal ou para os fins do serviço de Deus. Assim, nas 

palavras do aquinate (2015, p. 737), “O serviço militar secular é proibido aos 

penitentes. Mas o serviço militar pela causa de Deus pode ser imposto, às vezes, 

como penitência, como é o caso daqueles que são obrigados a pegar em armas 

em ajuda à Terra Santa”. 
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A questão não é alheia à atualidade da vida militar e de segurança pública 

ou privada. Não se olvide, por exemplo, da guarda suíça pontifícia presente no 

Estado do Vaticano que, embora dedicada precipuamente à segurança do 

Pontífice, envolve trabalho com disciplina militar comparável ao das Forças 

Armadas54.  

 

Vaticano (Cidade do Vaticano). Um Estado papal independente em Roma, a 
sede da Igreja Católica Romana [...]. A cidade cobre uma área de 44 
hectares e tem sua própria força policial, serviço diplomático, serviço de 
correios, estação de trem, cunhagem e estação de rádio. Tem cerca de 
1.000 habitantes. (WRIGHT; LAW, 2016, p. 754).        

 

É verdade que atualmente a atividade militar dos religiosos não possui 

finalidade econômica nem se perfaz em trabalho executado no âmbito puramente 

privado. Na baixa Idade Média, porém, como afirma Tomás de Aquino, as ordens 

de cavaleiros poderiam sim originar-se de ações privadas, sob a coordenação do 

alto clero. E, por consequência, as ações dos cavaleiros e guerreiros nesse 

segmento eram consideradas trabalho a serviço de Deus e do próximo. Eram, em 

última análise, trabalho, com organização e retribuição. 

 

Em analogia, as empresas de segurança privada regidas pela Lei nº 7.102, 

de 20 de junho de 1983, possuem empregados (vigilantes armados, 

coordenadores de ações etc.) que também executam trabalho com armas55. 

Noutras palavras, não é rigorosamente contemporânea a realização de trabalho 

com armas e em organizações bélicas, sendo a disciplina jurídica desse trabalho 

                                                 
54

  A Guarda Suíça Pontifícia ou Custodes Helvetici é o nome dado ao corpo de guarda 
responsável desde 22 de janeiro de 1506 pela segurança do Papa. Hoje constitui também as 
forças armadas da Cidade do Vaticano. Atualmente a Guarda Suíça é composta por cinco oficiais, 
26 sargentos e cabos e 78 soldados. É a única guarda do mundo em que a bandeira é alterada 
com cada novo chefe de Estado, pois contém o emblema pessoal do Papa (Cf. Wikipédia: a 
enciclopédia livre. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarda_Su%C3%AD%C3%A7a. 
Acesso em 28.01.2020). 
55

  O Artigo 10 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, prescreve: “Art. 10. São considerados 
como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade 
de: I - proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, 
públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas;  II - realizar o transporte de 
valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga”. E o Artigo 18 da mesma lei 
dispõe: “Art. 18 - O vigilante usará uniforme somente quando em efetivo serviço”. Por fim, o Artigo 
19 da norma dispõe: “Art. 19 - É assegurado ao vigilante: I - uniforme especial às expensas da 
empresa a que se vincular; II - porte de arma, quando em serviço; III - prisão especial por ato 
decorrente do serviço; IV - seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarda_Suíça
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uma forma ponderada de conferir-lhes a devida legitimidade, especialmente fora 

do âmbito do poder público. 

 

No Artigo 5 da Questão 188, já citado, Tomás de Aquino empreende sua 

doutrina a respeito do trabalho intelectual ou de estudos, comumente denominada 

“vida contemplativa”. O aquinate confirma, no essencial, que a atividade 

intelectual ou de estudos é superior à atividade manual, como já ressaltado 

alhures. Porém, fá-lo de forma ponderada, estabelecendo que sua disciplina 

avança para torná-los de igual mérito. Dessarte, Aquino dignifica o trabalho 

manual a partir do realce de sua importância até para suporte ao desempenho do 

trabalho intelectual. 

 

A doutrina de Tomás nesse segmento remete à determinação do constituinte 

brasileiro de 1988 em ombrear o trabalho manual ao intelectual, equiparando-os 

no tocante a obrigações e direitos, cujo norte é o princípio da igualdade. É o que 

se extrai do texto do artigo 7º, inciso XXXII, da Constituição Federal56. 

 

Sem dúvida, não se pode olvidar do diálogo que se estabelece entre a 

doutrina do Doutor de Aquino e a prescrição constitucional contemporânea em 

referência. Há, em comum, não só o intento de conferir prestígio ao trabalho 

manual mas também de eliminar eventuais exageros que se pretendam em 

relação a uma virtual superioridade intransponível do trabalho intelectual.   

 

As objeções formuladas nesse panorama pelos impugnantes são 

fundamentalmente as seguintes: a) o estudo das letras gera dissensões, sendo, 

pois, impróprio aos religiosos, estes que devem buscar a “unidade da paz”; b) a 

atividade intelectual é dada sobretudo aos pagãos, não convindo, pois, aos 

religiosos. As citadas objeções são facilmente vencidas pelas ilações do angélico. 

  

Em primeiro lugar, a unidade da paz perpassa pela certeza da salvação das 

almas e o estudo das letras conduz ao conforto espiritual, que, por sua vez, se 

                                                 
56

  O inciso XXXI do Artigo 7º da Constituição Federal tem a seguinte redação: “XXXII - 
proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 
respectivos”. 



180 

 

alcança pela contemplação. Assim, segundo Aquino, estudo e contemplação se 

confundem para efeito de conforto espiritual, abrindo-se, por conseguinte, o 

caminho para alcance da salvação. 

 

A vida religiosa pode ordenar-se à vida ativa e à vida contemplativa. Ora, 
entre as obras da vida ativa as mais importantes são as que se ordenam 
para a salvação das almas, como a pregação e outras semelhantes. Logo, o 
estudo das letras convém à vida religiosa por três razões. – Primeiro, 
quanto ao que é próprio da vida contemplativa, à qual o estudo das letras 
ajuda de duas maneiras: 1º Diretamente, a saber, iluminando o espírito. Pois 
a vida contemplativa de que estamos tratando agora é principalmente 
ordenada à contemplação das coisas divinas, na qual o homem é dirigido a 
considerar as coisas divinas. Por isso, em louvor do homem justo, diz o 
Salmo que ’Ele medita dia e noite na lei do Senhor’. E em outro lugar: ‘ O 
sábio perscrutará a sabedoria dos antigos e entregar-se-á aos profetas. – 2º 
Indiretamente, a saber, removendo os erros da contemplação, a saber, 
aqueles em que frequentemente caem, na contemplação das coisas divinas, 
os que ignoram as Escrituras. Assim, lê-se que o abade Serapião, por 
simplicidade, caiu no erro dos antropomorfitas, isto é, daqueles que 
atribuam a Deus uma forma humana. A esse respeito, observa Gregório: 
‘Alguns, procurando na contemplação ir além da sua capacidade, acabam 
caindo em dogmas perversos e, desdenhando ser discípulos humildes da 
verdade, tornam-se mestres de erros. Por isso se lê na escritura: ‘Resolvi 
dentro do meu coração apartar do vinho a minha carne, a fim de dedicar 
meu ânimo à sabedoria e evitar a insensatez’. (AQUINO, 2015, p. 742). 

 

 Tomás ensina ainda que não se pode realizar pregação honesta, verdadeira 

e correta sem o estudo das letras, estudo este que constitui verdadeiro ministério 

dos religiosos dedicados à vida contemplativa. Noutras palavras, o estudo das 

letras é trabalho, aqui invocado como ministério pelo aquinate. 

 

A atividade intelectual, por outro lado, significa exercício das ciências 

humanas entre os estudiosos, sejam eles seculares ou religiosos. Assim é que os 

seculares fazem ciência filosófica e os religiosos fazem ciências humanas 

voltadas a doutrina cristã. Todas são, contudo, atividade e trabalho intelectual 

edificante que, direta ou indiretamente, encerra ciência humana. 

 

...deve-se dizer que os filósofos professavam o estudo das letras no que diz 
respeito às ciências humanas. Mas aos religiosos compete principalmente 
dedicar-se ao estudo das letras que se referem à ‘doutrina que é segundo a 
piedade’, como diz o Apóstolo. Dedicar-se, porém, ao estudo das outras 
doutrinas não é próprio dos religiosos, que consagraram toda a sua vida ao 
ministério divino, a não ser na medida em que elas são ordenadas à 
teologia. Por isso, disse Agostinho: ‘Quanto a nós, estimando que não 
podemos desinteressar-nos daqueles que os hereges enganam com a falsa 
promessa de dar as razões e a ciência das coisas, nós nos detemos em 
considerar os seus caminhos. E não o ousaríamos fazer se não tivéssemos 
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constatado que muitos piedosos filhos da Igreja fizeram o mesmo e pela 
mesma necessidade de refutar os hereges. (AQUINO, 2015, p. 743).   

 

Com efeito, não se olvida que a atividade contemplativa objeto das disputas 

entre os impugnantes e Tomás de Aquino equivale ao trabalho intelectual dos 

estudiosos no âmbito religioso. Nesse aspecto, Tomás sugere que o estudo das 

letras sagradas pode ser considerado inclusive um trabalho científico na medida 

em que é ordenado à teologia. Noutras palavras, a habilidade intelectual própria 

de filósofos e seculares pode ser aplicada ao trabalho intelectual dos religiosos 

em seu ministério de estudo da doutrina cristã. Assim, respondendo objetivamente 

aos impugnantes, Aquino (2015, p. 743) conclui: “É, pois, manifesto que se pode 

propriamente fundar uma vida religiosa dedicada ao estudo das letras”. 

 

No Artigo 6 da Questão 188, Aquino se debruça especificamente sobre as 

virtudes da atividade contemplativa (intelectual) dos religiosos em relação ao 

trabalho manual. As proposições dos impugnantes são dirigidas a negar uma 

eventual superioridade do trabalho intelectual dos religiosos sobre o trabalho 

manual de forma geral e automática. Em que pese a defesa que Tomás promove 

quanto a importância do trabalho manual, como já ressaltado alhures, o Artigo 6 

em foco é muito mais direcionado a definir o âmbito de importância do trabalho 

intelectual que propriamente compará-lo à atividade manual. 

 

De fato, Tomás expõe que tanto a vida contemplativa quanto a vida pautada 

no trabalho manual integram a vida ativa das pessoas. A atividade contemplativa 

(intelectual) dos religiosos é assim merecedora de destaque enquanto encerrada 

no ensino e na pregação que, enfim, constituem o mérito da doutrina sagrada e 

alcançam um maior número de destinatários, ou seja, um número indefinido e 

difuso de cristãos. 

 

Por conseguinte, entre as vidas religiosas ocupam o lugar mais alto as que 
se ordenam ao ensino e à pregação. E são elas, de todas, as mais próximas 
da perfeição dos bispos, pois aqui, como em tudo, diz Dionísio: ‘O mínimo 
no que é primeiro encontra-se com o máximo no que é segundo. – O 
segundo lugar pertence às vidas religiosas dedicadas à contemplação. - No 
terceiro lugar estão aquelas que se ocupam de atividades exteriores. Em 
cada um desses graus, a preeminência pode ser considerada pela 
ordenação de uma vida religiosa ao ato mais elevado do mesmo gênero. 
Assim, entre os atos da vida ativa, é mais elevado redimir cativos que 
receber hóspedes; e, na vida contemplativa, a oração é mais elevada que a 
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leitura. Pode-se também considerar a preeminência se uma delas se ordena 
a um maior número desses atos, ou se os estatutos são mais adequados ao 
fim que ela busca. (AQUINO, 2015, p. 746).        

 

Os Artigos 7 e 8 da Questão 188 referem-se essencialmente ao regime de 

bens aplicável à vida religiosa e não ao trabalho propriamente dito dos 

consagrados e devotos. Importa realçar nesse cenário que, para Tomás, toda 

posse legítima de bens deve advir sobretudo do trabalho, de modo que até a 

riqueza individual é admissível se provém de atividade laboral lícita. 

 

Por último, na Questão 189 da Suma Teológica, secunda secundae, Tomás 

de Aquino se dedica às disputas concernentes ao ingresso na vida religiosa. Tal 

questão é especialmente cara ao aquinate, haja vista o longo martírio que teve de 

suportar para tornar-se frade mendicante em razão da ferrenha oposição de sua 

família nobre e abastada57. 

   

Interessam nesse segmento os modos de trabalho a que devem estar 

sujeitos aqueles que manifestam desejo de ingressar na vida devocional e 

consagrada. Para Aquino, o ingresso na vida religiosa é dado a todos e não 

apenas aos denominados “exercitados nos preceitos”, isto é, aqueles que se 

obrigaram à formação rigorosa em teologia. E atribui o trabalho de caridade, 

jejuns, vigílias e obediência como indispensáveis ao ingresso na vida religiosa. 

 

...o estado religioso é um certo exercício espiritual para se alcançar a 
perfeição da caridade; e isso se consegue por meio das observâncias 
religiosas, que afastam os obstáculos da perfeita caridade [...]. Por isso, é 
claro que as observâncias da vida religiosa, assim como tiram os 
impedimentos à caridade perfeita, também tiram as ocasiões de pecar. Pois, 
é claro que o jejum, as vigílias, a obediência e práticas semelhantes afastam 
o homem do pecado da gula, da luxúria e de muitos outros. Portanto, pode 
entrar na vida religiosa não somente os exercitados nos preceitos, para 

                                                 
57

  Segundo Ernst-Wolfgang Böckenförde, Tomás de Aquino era o “filho mais novo do conde 
Landolfo de Aquino, partidário do Imperador Frederico II no sul da Itália” e “nasceu em 1225 em 
uma região na qual as esferas de poder e de influência do imperador e do papa se chocavam. Aos 
cinco anos foi levado pelo pai para Monte Cassino para ser instruído, onde ficou até 1239, quando 
mudou para a ‘Studium generale’, fundado em 1224 pelo Imperador Frederico II em Nápoles, onde 
ele entrou em contato com o pensamento aristotélico. Lá ele ingressou, em 1244 – contra a 
vontade de sua família -, na ainda nova Ordem (mendicante) dos Dominicanos. Para dissuadi-lo 
desse passo, ele foi levado á força para um castelo da família e lá mantido por um ano, mas foi em 
vão. Daí para frente, sua vida foi bastante movimentada, inclusive sob o ponto de vista espacial, 
pois foi marcada pelos serviços prestados à sua Ordem e pelo cumprimento de seus deveres 
como professor de teologia e de filosofia” (Cf. História da filosofia do direito e do estado: 
antiguidade e idade média, p. 275).   
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chegarem a uma perfeição maior, mas também os que não estão 
exercitados, para mais facilmente evitarem o pecado e alcançarem a 
perfeição. (AQUINO, 2015, p. 759).    

    

Conclui o aquinate (2015, p. 759) que “não é necessário que quem quer ser 

clérigo primeiro se exerça na vida de leigo”, razão pela qual também não se pode 

exigir que os leigos sejam primeiro exercitados nos preceitos para ser clérigos. Os 

ensinos de Tomás no particular vão ao encontro da chamada de todos à 

santidade, doutrina recente da Igreja Romana que reconhece a santidade a 

qualquer pessoa que pelo trabalho caridoso e fiel torna-se digna de canonização 

ou beatificação58. 

 

Outra realidade que se conjuga à afirmação do preclaro medieval é visível e 

sensível nas pastorais católicas e em vigílias não-católicas. O trabalho realizado 

pelos leigos integrantes das pastorais não é menos nobre que os dos devotos 

consagrados por votos. As atividades pastorais católicas promovem o ensino 

religioso, encontros extra-litúrgicos com o povo em geral, campanhas de 

fraternidade e assistência social e religiosa em instituições públicas, inclusive 

militares e penitenciárias, assim como em entidades particulares, sobretudo em 

hospitais e escolas primárias59. 

 

A noção de obrigação ao serviço religioso por manifestação e voto é 

dissecada por Aquino nos Artigos 2, 3 e 4 da Questão 189. De fato, o aquinate 

qualifica como de extrema seriedade o compromisso celebrado por voto de quem 

pretende ingressar na vida religiosa. A concepção que se extrai dessa doutrina de 

Tomás é de elevada responsabilidade, inclusive laboral, de quem se entrega à 

vida consagrada e devocional. Não é à toa que o aquinate intitula como “serviço 

de Deus” o trabalho dos religiosos assim ingressantes nas hostes da Igreja. 

 

                                                 
58

  Sobre a vocação à santidade por meio do trabalho voluntário e religioso, vide nosso 
Apontamentos sobre o trabalho realizado no meio religioso, 2007, pp. 56-57. 
59

  Segundo a constituição pastoral denominada Gaudium et Spes, editada no Concílio Vaticano 
II em 07 de dezembro de 1966, “A Igreja prega o Evangelho de forma a que este seja 
compreendido pelos homens de cada época. Vale-se dos recursos das diversas culturas, é capaz 
de entrar em comunhão com todas elas: GS 44b, 58bc. Vale-se, em sua pregação, não só dos 
princípios teológicos, mas também dos dados das ciências profanas e, até em sua liturgia, de 
novas manifestações artísticas: GS 62b-e” (Cf. Pastoral. In: Dicionário de doutrina social da Igreja, 
p. 152).   
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Em sentido contrário, a Escritura: ‘Se fizeste algum voto a Deus, não 
demores em cumpri-lo, porque lhe desagrada a promessa infiel e 
imprudente’. E àquela passagem: ‘Fazei votos ao senhor vosso Deus e 
cumpri-os’, diz a Glosa: ‘Fazer voto é um ato de vontade; mas, uma vez 
feito, deve-se necessariamente cumpri-lo’. Respondo. O voto é uma 
promessa feita a Deus sobre algo que lhe concerne. Ora, Gregório diz: ‘Se 
entre homens de boa fé por nenhum motivo se podem romper os 
contratos, com maior razão a promessa, pela qual se fez um pacto com 
Deus, não pode ser rompida sem um castigo’. Por isso, quem fez um voto 
está obrigado a cumpri-lo necessariamente contanto que se trate de algo 
concernente a Deus. Ora, é manifesto que a entrada na vida religiosa diz 
respeito muitíssimo a Deus, porque quem assim procede totalmente se 
consagra ao serviço divino. (AQUINO, 2015, p. 765). 

 

Veja-se que Tomás uma vez mais faz menção a questões seculares, ou seja, 

promove conexões entre a obrigação do serviço divino dos religiosos às 

obrigações consequentes a um contrato que, no tocante ao serviço religioso, 

envolve contrato de labor, isto é, contrato de atividade entre o religioso e sua 

congregação. 

 

Na sequência, especificamente no Artigo 4 dessa Questão 189, Tomás, 

confirmando sua analogia com a disciplina jurídica dos contratos, expõe que o 

voto pelo serviço religioso não é perpétuo, podendo ser revertido, aproximando o 

que hoje é comumente considerado como rescisão, resilição ou dissolução 

contratual. 

 

Em sentido contrário, o voto de profissão, porque compromete a 
permanecer perpetuamente na vida religiosa, exige um ano de prova, o que 
não exige o voto simples, pelo qual alguém se obriga a entrar na vida 
religiosa. Logo, parece que quem fez o voto de entrar na vida religiosa não 
está por isso obrigado a permanecer nela perpetuamente. Respondo. A 
obrigação do voto procede da vontade. Pois, ‘é a vontade que faz votos’, diz 
Agostinho. Portanto, a obrigação de voto se estende até onde se estende a 
vontade e a intenção de quem fez o voto. Se, pois, quem fez o voto tinha a 
intenção de comprometer-se não só a entrar na vida religiosa, mas também 
a nela permanecer perpetuamente, está obrigado a perpetuamente 
permanecer. – Mas, se tinha a intenção de se comprometer a entrar na vida 
religiosa como experiência, mantendo a liberdade de permanecer ou não, é 
claro que não está obrigado a permanecer. – Se, porém, ao fazer o voto, 
pensou só em entrar, e não na liberdade de sair ou de permanecer 
perpetuamente, parece que se comprometeu a entrar na forma do direito 
comum, o qual dá a quem entra na vida religiosa um ano de prova. 
(AQUINO, 2015, p. 768).   

 

Ora, é plenamente perceptível que Aquino admite, com âncora no dogma, a 

celebração de contrato regido pelo direito comum para quem deseje ou pretenda 

dedicar-se ao serviço de Deus, inclusive com previsão de um período de 
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experiência. Essa passagem da doutrina tomista é perfeitamente compatível com 

o direito laboral brasileiro atual que, no artigo 443 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de aio de 1943), prevê a possibilidade de 

celebração de contrato de experiência para atividades de caráter transitório60. No 

mesmo sentido é § 1º do artigo 478 do mesmo diploma celetário, o qual prevê 

expressamente um período de experiência pelo específico prazo de um ano61. 

 

Por fim, nessa Questão 189, Tomás considera lícito que aqueles que 

ingressam na vida religiosa possam variar de atividades, executando uns ou 

outros labores. A objeção refutada pelo aquinate no particular refere-se 

fundamentalmente a um eventual rebaixamento de cargos ou funções dos 

religiosos. O argumento central dos objetores está na seguinte passagem do 

Artigo 8 dessa Questão 189: 

 

A profissão dos monges é mais rigorosa que a dos clérigos regulares, 
Declara uma Decretal. Ora, não é permitido a ninguém passar do estado de 
cônego regular para o de monge, pois um Decreto diz: ‘Mandamos e 
proibimos a quem quer que tenha feito profissão de cônego regular que se 
faça monge, a não ser que, Deus não o permita!, tenha caído numa falta 
pública. Logo, parece que a ninguém é permitido passar de uma vida 
religiosa para outra mais perfeita. (AQUINO, 2015, p. 776).          

 

Nesse segmento, mais uma vez Tomás parece se utilizar da dinâmica do 

direito secular para dar solução adequada à celeuma. A alteração de uma 

atividade religiosa para outra pode ocorrer por utilidade ou necessidade, o que é 

perfeitamente admissível em qualquer contrato de atividade, a exemplo do 

contrato de trabalho. Assim é que 

 

Pode acontecer que seja louvável passar de uma vida religiosa para outra, 
por três motivos: Primeiro, pelo desejo de uma vida religiosa mais perfeita. 
Ora, essa excelência não se mede só pelo rigor; mas, principalmente, pelo 

                                                 
60

  O Artigo 443 e seus parágrafos 1º e 2º, da Consolidação Trabalhista, têm a seguinte redação: 
“Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, 
verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho 
intermitente. § 1º - Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência 
dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de 
certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. § 2º - O contrato por prazo determinado só 
será válido em se tratando: a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a 
predeterminação do prazo; b) de atividades empresariais de caráter transitório; c) de contrato de 
experiência”.         
61

  O § 1º do Artigo 478 da Consolidação Trabalhista prescreve: “§ 1º - O primeiro ano de 
duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como período de experiência, e, antes 
que se complete, nenhuma indenização será devida”. 
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fim a que se ordena, e secundariamente pela criteriosa adequação de suas 
observâncias ao fim proposto. – Segundo, pelo relaxamento da vida 
religiosa com respeito à perfeição devida. Por exemplo, se numa vida 
religiosa mais perfeita os religiosos começam a levar uma vida mais 
relaxada, é louvável passar para uma menos perfeita, na qual a observância 
é melhor. É o que diz de si mesmo o abade João, que passou da vida 
eremítica, na qual havia professado, para uma vida menos perfeita, a saber, 
dos que vivem em comunidade, porque a vida eremítica tinha começado a 
declinar e a ser mais negligentemente observada. – Terceiro, por 
enfermidade ou saúde debilitada. Por isso, às vezes, o religioso não pode 
observar a regra de uma vida religiosa mais austera, mas pode observar as 
regras de uma menos exigente. (AQUINO, 2015, p. 777).          

 

As alterações de funções no direito laboral brasileiro são admitidas a partir 

da regra geral prevista no artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho62. Há 

inclusive previsão de rebaixamento de funções, especialmente nos casos de 

exercício de funções de confiança ou no caso de readaptação em razão de 

acidente de trabalho que cause enfermidade permanente para o exercício da 

função primitiva. Este último caso (readaptação) certamente reúne conexão com a 

doutrina de Tomás ora exibida63. 

 

De igual forma, as promoções de funções não são alheias à ordem jurídica 

trabalhista, seja por meio de regulamentos empresariais, seja por conduto 

contratual. Por fim, é de se observar que o Artigo 8 em comento, embora 

especificamente dirigido à alteração das atividades de monges e cônegos, é 

aplicável também a outras funções ou serviços desempenhados pelas pessoas 

em prol da Igreja, projetando-se no mundo do trabalho como um todo. 

 

A diversidade do trabalho intelectual na Idade Média tomista compreende 

ainda as atividades de copistas e tradutores. Ainda que com defeitos e 

incompletudes, essas atividades foram sendo aperfeiçoadas desde a época da 

                                                 
62

  O Artigo 468 e seu parágrafo primeiro da Consolidação Trabalhista tem a seguinte redação: 
“Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições 
por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, 
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. § 1º. Não se 
considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado 
reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança”. 
63

  Segundo Irany Ferrari, “Readaptar significa adaptar de novo. Readaptação é, portanto, a 
adequação de novas funções pelo empregado, que se dá quando retorna à atividade depois de 
afastamento dos serviços por motivo de doença, acidente de trabalho ou, ainda, por razões 
socialmente relevantes [...]. Ao empregado readaptado em nova função, por redução de sua 
capacidade laborativa, é assegurada a irredutibilidade salarial. De outra parte, o empregado 
readaptado em nova função, por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão 
competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial (art. 
461, § 4º, da CLT). (Cf. Dicionário brasileiro de direito do trabalho, São Paulo: Ltr, 2013, p. 366).   
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Patrística no século VIII até alcançar maior precisão no curso da Escolástica e do 

Renascimento (séculos XIII a XVI). Segundo Pedrero-Sánchez (2000, p. 171-

172), o documento-texto a seguir traduz a preocupação com a fidelidade das 

cópias e traduções de livros sagrados: 

 

Estimulado pelo exemplo de Pepino, nosso pai, que introduziu em todas as 
Igrejas das Gálias a bela tradição do canto romano, nós nos preocupamos, 
com igual solicitude, de preparar uma compilação das lições mais 
importantes, pois até agora aqueles que intentaram fazê-la para os ofícios 
da noite perderam o seu trabalho, apesar da sua boa vontade. As lições 
estão transcritas sem os nomes dos seus autores e estão cheias de erros. 
Nós não podemos sofrer, escutando ressoar no meio das lições do ofício 
sagrado, opiniões discordantes, e por isso temos encarregado Paulo 
Diácono, nosso amigo, de polir este trabalho, ou seja, de percorrer com 
atenção os escritos dos Santos Padres para colher algumas flores em seus 
campos que estejam cobertos e reuni-las numa grande guirlanda. Ele se 
comprometeu a nos obedecer e a nos apresentar dois volumes de lições 
para todo o ciclo do ano, cada um adequado a uma festa particular, e todos 
isentos de erros. Depois de ter examinado atentamente os textos, nós os 
temos aprovado com a nossa autoridade e os enviamos a vós para que 
entregueis para serem lidos das igrejas de Cristo. (Carlos Magno. Carta 
Circular aos leitores das igrejas. In: Tessier, G..(Org.) Charlemagne. 
Verviers: Marabaut, 1982, p. 293 (Le Mémorial des Siècles). Apud. 
PEDRERO-SÁNCHEZ, 2000, p. 171-172)       

 

O trabalho de tradução era mais penoso ainda, especialmente pela 

dificuldade de encontrar-se tradutores confiáveis e eruditos. As obras dos árabes 

e dos gregos eram as que mais demandavam tradução escorreita á vista de sua 

importância religiosa e científica. Até para refutação do paganismo envolto nessas 

obras, ou cristianização delas, o trabalho do tradutor era significativo. Veja-se o 

seguinte documento do século XII: 

 

Indignei-me ao ver os latinos ignorarem a causa de uma tal perdição e a sua 
ignorância retirar-lhes o poder de a ela resistirem; porque ninguém 
respondia, porque ninguém sabia. Fui então à procura de especialistas da 
língua árabe, que permitiu que esse veneno moral infestasse mais de 
metade do globo. Persuadi-os, à força de súplicas e de dinheiro, a 
traduzirem do árabe para o latim a história e a doutrina desse infeliz e a sua 
lei a que se dá o nome de Corão. E para que a fidelidade da tradução seja 
inteira e nenhum erro venha falsear a plenitude da nossa compreensão, 
juntei aos tradutores cristãos um sarraceno. Eis os nomes dos cristãos: 
Robert de Chester, Hermann, o Dálmata, Pedro de Toledo; o sarraceno 
chamava-se Mohammed. Depois de consultar a fundo as bibliotecas desse 
povo bárbaro, esta equipe recolheu delas um grande livro que publicou para 
os leitores latinos. Este trabalho foi feito no ano em que fui à Espanha e em 
que tive uma entrevista com o Sr. Afonso, (VII) imperador vitorioso das 
Espanhas, ou seja, no ano do Senhor de 1141. (Pedro, o Venerável. In: Le 
Goff, J. Os Intelectuais na Idade Média, Lisboa: Gradiva, 1984, p. 20-1. 
Apud. PEDRERO-SÁNCHEZ, 2000, p. 174-175).         
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Daí se extrai que o trabalho intelectual dos tradutores exigia esforços 

onerosos diante de sua nobreza e necessidade de encontrar-se profissionais de 

confiança. De fato, o rigor que se perseguia das traduções das letras eruditas, 

sobretudo os textos sagrados, justificava as preocupações das autoridades 

envolvidas. 

 

No transcorrer dos séculos XII e XIII o trabalho dos tradutores mostrou-se de 

fundamental importância para os programas letivos das universidades e, por 

conseguinte, do trabalho dos mestres e estudantes. A Escolástica da baixa Idade 

Média constituiu-se, portanto, na conjugação do trabalho intelectual dos doutos 

com a emergência do saber científico. Era, assim, um movimento laboral-

intelectual que muito auxiliou e favoreceu as ciências de então. 

 

4.7. Trabalho e remuneração                    

 

No Artigo 3 da Questão 187, secunda secundae, da Suma, já mencionado 

alhures, Tomás de Aquino trata também do tema sensível da remuneração do 

trabalho. Em primeiro lugar, deve-se observar que Aquino julga imperioso que 

todo trabalho executado pelo homem, seja manual ou intelectual, deva ser 

remunerado. Com isso, revela restrições, senão repulsa, ao trabalho escravo, 

dissentindo de seu mestre Aristóteles no particular. 

 

Por outro lado, no que toca ao trabalho dos religiosos, nem sempre 

remunerado em pecúnia, deve-se entender que a remuneração é, em essência, 

de natureza altruística. Não obstante, pode também se concretizar por meio da 

atribuição de bens materiais por terceiros, bens esses que se destinam à 

retribuição pelo trabalho vocacional dos clérigos ou eruditos. A prática da 

retribuição híbrida é realçada também por Fossier (2018, p. 40): 

 

Sobretudo durante os primeiros séculos medievais, quando o numerário era 
baixo em volume, gradativamente, passado o início do século XIII, a 
remuneração se efetiva parte em moeda, parte em produtos (alimentícios ou 
manufaturados): um saco de grãos, uma geleia, um presunto, um pote de 
cerveja. Rapidamente, vemos, através desses quatro exemplos, o caráter 
mutável, caprichoso, arbitrário desses pagamentos. (FOSSIER, 2018, p. 
40). 
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Disso deflui que não só a noção, mas a própria prática do trabalho 

assalariado era comportamento regular dos atores sociais laborais daquela 

época, não podendo ser olvidado da historiografia das relações de trabalho. O 

regime de contratos de trabalho tácitos64 conferiam impulso às contratações de 

operários e campesinos, tornando fácil e rápida a consumação das relações de 

trabalho subordinado ou parassubordinado, inclusive em razão das formas de 

remuneração.    

 

A remuneração nesses moldes não é estranha ao direito laboral em voga, 

constituindo regular prática contratual e costumeira. Ora, a remuneração de 

trabalhadores diversa de pecúnia é ainda hoje admissível no direito do trabalho 

pátrio, a exemplo do que prescreve o artigo 82 e seu parágrafo único da 

Consolidação Trabalhista65. De igual forma, o artigo 458 da mesma Consolidação 

prevê a possibilidade de divisão ou repartição da retribuição mensal do trabalho 

executado pelo obreiro em pecúnia e/ou em bens materiais66. 

 

Tem-se, assim, que a remuneração que Aquino pronuncia indispensável 

como contrapartida ao trabalho das pessoas, sejam seculares ou religiosos, seja 

trabalho manual ou intelectual, assume variadas formas e dimensões, tudo 

convergindo para a ideia fundamental de rechaço ao trabalho escravo, ou seja, 

sem retribuição de qualquer natureza.   

 

...deve-se dizer que alguém pode consagrar-se àquelas obras espirituais de 
que fala Agostinho de duas maneiras: seja para a utilidade comum, seja 
para a utilidade pessoal. Os que se consagram a essas obras espirituais por 
um motivo de ordem pública, ficam dispensados do trabalho manual, por 
duas razões: 1º porque devem entregar-se totalmente a elas; e 2º porque os 

                                                 
64

  No Brasil, os contratos de trabalho tácitos são expressamente previstos no artigo 442 da 
Consolidação Trabalhista, appetis verbis: “Contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso 
correspondente à relação de emprego”. 
65

  O Artigo 82 da Consolidação das Leis do Trabalho prescreve: “Quando o empregador 

fornecer, in natura, uma ou mais das parcelas do salário-mínimo, o salário em dinheiro será 
determinado pela fórmula Sd=Sm-P, em que Sd representa o salário em dinheiro, Sm o salário-
mínimo e P a soma dos valores daquelas parcelas na região” E o parágrafo único: “O salário-
mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo fixado para a 
região”. 
66

  O Artigo 458 da Consolidação Trabalhista dispõe: “Além do pagamento em dinheiro, 

compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou 
outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer 
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas 
ou drogas nocivas”. 
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que as exercem têm o direito de receber seu sustento daqueles em favor 
dos quais trabalham. (AQUINO, 2015, p. 716). 

    

Tomás segue sua instigante empreitada laboral-cristã ao abordar a 

realização de trabalho espiritual para “utilidade pessoal”. Nesse aspecto, o 

docente se refere ao auxílio privado prestado a pessoas ou grupo de pessoas. 

Aqui o trabalho espiritual pode ter intento e retribuição por meio do deleite 

daqueles que se dispensam a tal ministério. Não deixa de ser trabalho; porém, a 

remuneração é mitigada. 

  

Mas, os que se dedicam a essas obras, não para o bem público mas para a 
utilidade pessoal, não são, por causa delas, nem dispensados do trabalho 
manual nem têm direito de viver à custa dos fiéis. E é deles que fala 
Agostinho, quando diz: 'que se podem cantar cânticos divinos enquanto se 
trabalha com as mãos, como mostra o exemplo dos artesãos, que não 
param de contar histórias sem tirar as máos do trabalho'. É claro que isto 
não se refere aos que cantam na Igreja as horas canônicas, mas aos que 
dizem salmos ou hinos em particular. - Igualmente, o que diz da leitura e da 
oração refere-se às orações e às leituras privadas, que até os leigos fazem 
às vezes. (AQUINO, 2015, p. 716).   

 

Tomás explica ainda que a retribuição devida a algumas pessoas pode 

decorrer de impossibilidade de realização de trabalho manual, destacando-se as 

enfermidades. Assim, as doações e esmolas têm a especial utilidade de remediar 

tais adversidades. Com efeito, eventos imprevisíveis e alheios às forças do 

trabalho não podem constituir motivo para suspensão da retribuição. 

 

Portanto, se os religiosos sofrem necessidade, podem licitamente viver de 
esmolas. E essa necessidade pode ter várias causas: 1º: a enfermidade 
corporal, por exemplo, que os impede de ganhar a vida trabalhando 
manualmente. - 2º Ou se o que o religioso ganha com o trabalho de suas 
mãos não basta para o seu sustento. Por isso, diz Agostinho: 'As esmolas 
dos fiéis não devem faltar aos servos de Deus que trabalham com as mãos, 
afim de que a indigência não os oprima nas horas em que, para dar à sua 
alma a liberdade indispensável, se vejam obrigados a interromper o 
trabalho'. - 3º ou ainda, da condição de vida anterior dos que não estão 
acostumados ao trabalho manual. Agostinho escreve: 'Se no século eles 
tinham bens suficientes para viverem sem exercer nenhum ofício e os 
distribuíram entre os pobres, quando se converteram a Deus, creia-se em 
sua falta de forças e sejam socorridos. Pode acontecer que essas pessoas, 
de educação mais delicada, não possam suportaras fadigas do trabalho 
manual. (AQUINO, 2015, p. 720).     

 

Tomás efetivamente entende que o dar esmolas aos monges e freiras não 

constitui uma atitude rigorosamente gratuita. Os que as recebem o fazem por 

alguma ação ou ritual que se volta ao bem da Igreja ou da comunidade. Noutras 
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palavras, os bens em câmbio nessa relação social são de natureza distinta; 

alguns até virtuais ou transcendentais; porém, são bens em última análise. 

 

...uma coisa pode ser devida a alguém que deu por ela um bem temporal ou 
espiritual, segundo esta palavra do Apóstolo: 'Se semeamos em vosso favor 
os bens espirituais, será excessivo que colhamos os vossos bens 
materiais?' E, nesse sentido, os religiosos podem viver de esmolas como 
algo que lhes é devido. (AQUINO, 2015, p. 720).       

 

Tomás sugere, sobremais, que a pregação dos religiosos, que se caracteriza 

pela sua realização em público, é iniciativa convergente com a promoção do bem 

comum, na medida em que semeia o conforto espiritual, o ensino do verbo 

sagrado e o arrefecimento das paixões, tudo culminando com um ideal de paz 

social. 

 

O trabalho dos religiosos, no particular, é, pois, um componente de 

promoção do bem comum, atraindo interesse do próprio Estado. O serviço de 

Deus, longe de verter-se em desídia ou incúria, é real e merece o respeito e o 

reconhecimento da importância que ostenta. A ociosidade em si, improdutiva e 

ultrajante, não é característica efetiva das ações dos clérigos e demais aderentes 

religiosos. Do contrário, ter-se-á um arremedo de religioso, ou seja, uma vertigem 

de quem se diz religioso. 

 

Contudo, se há religiosos que, sem a desculpa da necessidade ou dos 
serviços prestados, pretendem viver ociosos, das esmolas que foram 
destinadas aos pobres, esses procedem ilicitamente. A esse respeito, temos 
em Agostinho: 'Acontece frequentemente que se consagram ao serviço de 
Deus pela profissão religiosa pessoas de condição servil, camponeses ou 
artesãos habituados ao trabalho manual. E não é fácil saber se é o serviço 
de Deus que os atrai, ou antes o desejo de fugir de uma vida pobre e 
trabalhosa, trocando-a por uma outra, despreocupada, onde terão 
garantidas a comida e a roupa e, além disso, onde vão ter a consideração 
de quem costumavam receber desprezo e maus tratos. Essas pessoas não 
podem dispensar-se do trabalho, alegando fraqueza corporal; sua condição 
anterior basta para desmenti-los. (AQUINO, 2015, p. 721). 

 

Santo Tomás efetivamente censura a falsa pobreza e o falso sacerdócio, 

sempre com âncora em Santo Agostinho. É preciso, dessarte, perceber que o 

aquinate desce a minúcias e a exemplos da vida quotidiana para explicar com o 

máximo de precisão, clareza e realidade todas as circunstâncias e casuísticas 

que envolvem o trabalho remunerado e a missão dos religiosos, não raro 

empregando as investidas da vida e do trabalho secular. 
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Em Tomás de Aquino a disciplina da retribuição do trabalho vem conjugada à 

concepção central de que o homem é criatura de Deus e, portanto, dotado de 

dignidade e merecedor de respeito. A retribuição justa do serviço prestado pelo 

servo ou colono é a base fundamental da relação entre prestador e tomador 

(senhor feudal ou similar), representando inclusive consequência do emprego da 

virtude da justiça comutativa. 

 

As trocas voluntárias e, consequentemente, a necessidade da justiça 
comutativa voluntária também ocorrem na mudança, quando alguém 
transmite uma coisa que lhe pertence a outra pessoa, recebendo algo em 
troca. Assim se dá (1) na fiança ou caução, pela qual um voluntariamente se 
faz devedor no lugar de outro; (2) no uso ou empréstimo, quando um 
concede gratuitamente a outro o uso de uma coisa que lhe pertence, mas 
reservando para si o domínio; (3) no depósito, quando um põe uma coisa 
que lhe pertence na custódia de outro; e, por fim, (4) no aluguel, quando o 
uso da coisa de um é adquirido por um preço (AQUINO, 2012, p. 38). 

  

Com efeito, Aquino afirma que o trabalho deve ser retribuído de forma justa, 

vinculando o volume da retribuição ao respectivo volume de trabalho. (AQUINO 

apud ELDERS, 2009, p. 10). Percebe-se, pois, que a relação que o aquinatense 

constrói no tocante ao trabalho e à retribuição perfaz uma dinâmica de natureza 

contratual, afeita, pois, à justiça particular comutativa. Além disso, mais que a 

proporcionalidade entre o volume de trabalho do servo e a contraprestação do 

senhor, é assente na doutrina de Tomás que a remuneração deve considerar o 

volume relativo à qualidade do trabalho, sua complexidade e as condições 

pessoais do trabalhador. (ELDERS, 2009, p. 10). 

    

Essa dinâmica conserva, mutatis mutandis, sua eficácia até os dias de hoje, 

sabido que o objeto essencial do direito laboral é o contrato individual de trabalho. 

O nexo de causalidade e comutatividade existente entre o volume da prestação 

de serviço e o correspondente volume da retribuição também inspirou os 

construtores do direito positivo do trabalho (a partir inclusive da Revolução 

Industrial).  

 

Com efeito, via de regra, a mensuração da retribuição, nos sistemas jurídico-

legais laborais da atualidade, é consequência sobretudo do tempo que o 

trabalhador destina na execução dos serviços ao empregador. Nesse sentido, 
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leciona Martins (2015, p. 247-248), que o salário é decorrência do quantum de 

serviço mínimo que o empregado despende diretamente em favor do empregador. 

A doutrina filosófico-laboral de Tomás refere-se ainda, como dito, à retribuição do 

trabalho do homem medieval como elemento integrante do dever de respeito e 

bom tratamento que o senhor feudal ou proprietário dos meios de produção 

cumprirá em relação aos seus servos. 

 

A condenação oferecida por Aquino no tocante à acepção de pessoas 

parece revelar, por outro lado, que a retribuição adequada pelo volume de 

trabalho deve constituir tratamento idêntico a todos os trabalhadores que se 

encontram na mesma situação. Em outras palavras, a isonomia salarial entre 

trabalhadores com igual volume de trabalho compõe, por assim dizer, a doutrina 

justrabalhista do angélico, tudo por conduto da projeção de sua concepção de 

impropriedade da acepção de pessoas. (AQUINO, 2005, p. 121). 

 

Os preceitos bíblicos atinentes à expiação do pecado original por meio do 

suor do rosto do homem, feito trabalhador, também parece inspirar a questão da 

relação entre trabalho e retribuição. De fato, para remediar sua dívida com o 

Criador por conta do pecado original, a criatura humana foi instada a trabalhar 

diuturnamente. Dúplice é, entretanto, a retribuição nesse sentido: a) expiação do 

pecado original como reconhecimento da misericórdia de Deus; b) aquisição dos 

bens da vida e de certo conforto mediante o esforço do trabalho. 

 

A retribuição devida ao homem, nesse panorama, transcende à mensuração 

puramente pecuniária do trabalho prestado. É dizer que os bens do viver na terra 

também podem ser considerados uma forma extranumerária de retribuição do 

homem que trabalha. Se é certo que o estudo de um direito laboral espraia-se 

substancialmente sobre questões empíricas e não metafísicas, não é menos certo 

que, na atmosfera medieval-tomista, os desígnios benignos do trabalho como um 

todo não podem ser ignorados. Assim é que, segundo Aquino (p. 2005, p. 105) 

 

De maneira semelhante ainda, nos intercâmbios voluntários, a 
compensação perfeitamente igual não seria realizada sempre, se alguém dá 
o que é seu e recebe o bem de outrem, pois talvez o bem do outro é maior 
do que o seu. Por isso, em todos os intercâmbios, o que se dá há de ser 
igual, de maneira proporcional, ao que se recebe (...). Quanto ao 2º, deve-
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se dizer que se a alguém que prestou serviço a comunidade se dá uma 
retribuição, não se trata de justiça distributiva, mas comutativa.     

 

Relembre-se que mesmo na contemporaneidade o trabalho é considerado 

um instrumento fundamental de realização do homem, o que, mutatis mutandis, 

revela conexão com os princípios tomistas da utilidade do trabalho. Certo é que 

Aquino, efetivamente, com resumidas palavras, engendrou nas questões 

concernentes ao trabalho do homem medieval um conjunto de elementos físicos e 

metafísicos que, direta ou indiretamente, eleva o labor à dignidade de direito e 

instrumento de conforto, disso não se divorciando a retribuição do trabalho. 

 

A remuneração é um diferencial fundamental que distingue trabalhador e 

escravo. No regime escravista, como é sensível, a condição de res do prestador 

retirava-lhe o direito de contraprestação pecuniária formal ou in natura do serviço 

prestado, já que não se constituía em sujeito de direitos. 

 

Com efeito, a doutrina tomista do reconhecimento da dignidade dos 

escravos a partir da concepção de que são criaturas de Deus (doutrina derivada 

do pensamento aristotélico concernente à escravidão, com as devidas correções), 

estende-se, com maior autoridade, à prestação dos serviços de trabalhadores 

não-escravos, ou seja, os súditos (servos, colonos campesinos em geral). Não é 

de olvidar ou duvidar, nesse quadro, que o aquinatense tenha voltado suas 

atenções no particular também em tema de retribuição do trabalho. 

 

A doutrina de Aquino também se revela importante no que se refere à 

devoção do homem para o trabalho mesmo que não tivesse incorrido no pecado 

original. O homem, criatura dotada de livre arbítrio, certamente não se contentaria, 

na voz de Tomás, em viver no paraíso (terra) apenas movido por inspiração 

contemplativa (AQUINO, 2005, p. 486). 

 

4.8. Repouso retribuído 

 

No tocante ao repouso do trabalhador, Tomás realça que o servo necessita 

de descanso dentro de certo tempo de trabalho, porque precisa recompor seu 
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corpo física e espiritualmente (Suma, II-II, Questão 168, Artigo 2). Nesse aspecto, 

Aquino conjuga o repouso físico ao espiritual, ombreando-os em importância. 

 

Assim como precisamos de repouso corporal para fortalecer o corpo, porque 
não pode trabalhar continuamente, por ter uma virtude finita, proporcionada 
a determinados trabalhos, assim a alma, cuja virtude também é finita e 
proporcionada a determinadas operações. Por isso, quando se aplica a 
certas operações de modo excessivo, consome–se e fatiga–se; sobretudo 
porque também o corpo se consome simultaneamente com a atividade da 
alma; pois, a alma intelectiva se serve de forças, que operam por meio de 
órgãos corpóreos. Ora, os bens sensíveis são conaturais ao homem. Por 
onde o elevar–se a alma sobre o sensível, entregue à atividade racional é 
causa de uma certa fatiga psíquica, quer nos apliquemos à atividade da 
razão prática, quer à da especulativa; mas, sobretudo, se nos entregarmos 
à atividade contemplativa, pela qual mais nos elevamos acima do sensível; 
embora talvez em certos atos exteriores da razão prática seja maior o 
trabalho do corpo. Em ambos os casos, porém, tanto mais se nos fatiga a 
alma, quanto mais veementemente nos damos à atividade racional. Ora, 
assim como a fatiga corpórea desaparece pelo repouso do corpo; assim 
também o cansaço da alma, pelo descanso dela. (AQUINO, 2005, p. 2724). 

 

Embora condene o ócio (Suma, II-II, Questão 187, Artigo 3), fá-lo na medida 

da refutação dos males da desídia e da indolência, não confundindo com a 

necessidade de paralisação temporária do esforço laboral para fins de saúde 

física e mental. Nesse segmento, Aquino já anunciava o que hoje se consagrou 

como proteção à segurança e medicina do trabalho e proteção contra a fadiga67. 

 

Trata-se, sem dúvida, de doutrina que prestigia o trabalho decente, 

concebendo-o como virtude que aproxima o trabalhador da obra divina. O 

trabalho em proveito de outrem reproduz os ensinos de Cristo no tocante ao 

servir, encaminhando o homem trabalhador à salvação. O descanso retribuído 

não é senão exigência da continuidade que o homem deve devotar ao trabalho 

para colaborar com Deus no aperfeiçoamento do mundo criado e alcance dos 

seus fins virtuosos. 

 

                                                 
67

  Nesse tema, o artigo 162 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943) prescreve: “As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo 
Ministério do Trabalho, estão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em 
medicina do trabalho”. Entre tais normas, destaca-se a garantia de repouso semanal remunerado 
que, na voz de Luiz Eduardo Günther, fundamenta-se “em razões de ordem: a) biológica – para 
eliminar a fadiga resultante do trabalho efetuado na semana; b) social – para assegurar a 
liberdade de maior convívio familiar, propiciando tempo para práticas religiosas, de lazer, 
atividades esportivas e culturais; c) econômica – o empregado descansado aumenta seu 
rendimento, aprimorando a produção” (Cf. Dicionário brasileiro de direito do trabalho, São Paulo: 
Ltr, 2013, p. 385). 
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Não é à toa que tal concepção do trabalho decente a partir da importância 

dedicada ao repouso inspirou as legislações do trabalho desde os seus 

primórdios contemporâneos. O descanso confere oportunidade ainda para adesão 

aos dias santos e de celebração religiosa, o que alcança inclusive status de 

política social a dirigir a ação de muitos governos. 

 

4.9. A modo de síntese 

 

Como ressaltado ao longo deste capítulo, a doutrina de Tomás de Aquino a 

respeito do trabalho humano não se alinha essencialmente às lições 

correspectivas de seu mestre Aristóteles. Embora Aquino conceba, como o 

estagirita, a distinção entre trabalho manual e intelectual, é inegável que se inclina 

pela caracterização da humanização e consequente dignidade do trabalho 

manual. 

 

O trabalho manual é, por assim dizer, dotado de dignidade comparável à do 

trabalho intelectual, guardadas as proporções de ordem instrumental e religiosa. 

O trabalho intelectual apresenta primazia em termos de vida puramente espiritual 

e de estudos, assim como o trabalho manual eleva em importância em termos de 

agricultura, pecuária e serviços indispensáveis à vida material das pessoas. 

 

Para Aquino, entretanto, o trabalho manual proporciona os meios materiais 

da vida da comunidade, possuindo, pois, significativo valor social. O valor social 

do trabalho, nesse aspecto, proporciona a inserção dos desvalidos e enfermos na 

comunidade ativa e eleva em prestígio os religiosos devotados aos pobres e 

necessitados. Evitar o ócio e a indolência é outra consequência que se retira do 

incentivo ao trabalho manual. 

 

Em todo esse verdadeiro sistema que Tomás de Aquino constrói a respeito 

do trabalho, considerando em especial o trabalho dos religiosos, é largamente 

perceptível um conjunto de conexões e diálogos muito próximos da disciplina 

jurídica básica do trabalho humano ainda hoje em vigência no direito laboral do 

mundo ocidental. Tal sistema perfaz a formulação de uma verdadeira teoria 
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jurídica do trabalho humano já naquela atmosfera alvissareira da escolástica de 

inspiração tomista. 

 

Baseado inclusive em normas escritas (Decretais, Escrituras etc.), essa 

sistematização indica que a organização do trabalho subordinado ou 

parassubordinado não era senão uma realidade bem definida que sugere a 

edificação de princípios, leis e regulamentos convergentes com um especial 

direito do trabalho. 

 

Por sua vez, a escolástica tomista confirma tal realidade a partir da produção 

dogmático-científica do direito, de que os eventos históricos de então (surgimento 

das universidades, formação dos conglomerados urbanos, criação de moedas, 

títulos de crédito e outros aparatos do comércio), além do emprego da teologia 

como teria do conhecimento, constituem uma base erudita e solene própria. 
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CONCLUSÕES 

  

Ao longo da história da humanidade vê-se que a questão do trabalho oscila 

entre desprestígio e reconhecimento segmentário de sua importância. Desde o 

fenômeno da escravidão, tem-se entendido o trabalho sob perspectivas 

ambíguas, seja em razão de tendências relacionadas à dinâmica da economia, 

seja sob o apanágio de categoria imanente a afirmação da dignidade humana. 

 

Há, todavia, um aspecto que não comporta divagações. Ele é indissociável 

da própria criação e subsistência do homem. É sob essa perspectiva induvidosa 

que se desenvolveu a questão do trabalho na Idade Média tomista. O trabalho é, 

pois, expressão fundamental da dignidade do homem como criatura de Deus. 

 

Ao permitir a aquisição de bens materiais subjacentes ao viver humano, o 

trabalho manual fomenta a realização das vocações naturais e sobrenaturais da 

pessoa criada. Ao estimular o intelecto, despertando as vocações profissionais e 

lúdicas do homem, o trabalho mental torna-o um ser protagonista de sua própria 

realidade, dirigindo-o ao futuro. 

 

Essas afirmações não autorizam, contudo, a que se atribua ao homem a 

condição de criador, senão de forma acidental ou acessória e não essencial. O 

homem não é, em essência, criador. É, isto sim, criatura do verdadeiro criador de 

tudo e de todos, ou seja, Deus. O trabalho executado pelo homem deve observar 

essa dinâmica e nessa dimensão lhe confere maior dignidade, especialmente na 

orbe ético-moral. 

 

É nesse panorama deontológico que se espraia o trabalho e o trabalhismo 

na Idade Média de Tomás de Aquino. Avançando o aquinate na configuração do 

trabalho humano como objeto de relação e disciplina jurídica formal, remanesce 

duvidosa, senão enganosa, a expressão do trabalhismo como categoria 

formalmente criada sob os ares do momento histórico específico e isolado 

denominado Revolução Industrial. Não é bem assim. No medievo sapiencial 

tomista, a organização do trabalho e sua adjetivação em sentido ético-moral, 

formando um todo vertido em disciplina jurídica, era, como é, uma realidade. 
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O presente trabalho debruçou-se sobre tais inquietudes. O problema 

proposto restou adequadamente apresentado e dissecado. Afinal, o direito do 

trabalho como disciplina formal e sob regras com eficácia jurídica não é criação 

rigorosa e pioneira daquele movimento dito revolucionário. O citado evento não é 

senão uma construção política oficializada pelo positivismo jurídico em ascensão 

na época. Direito do trabalho já havia formalmente sido instituído na baixa Idade 

Média, com induvidoso concurso da doutrina tomista do trabalho. 

  

A doutrina social da Igreja, calcada em grande medida na doutrina do 

trabalho do Santo Doutor, é dignatária dessa verdade histórica e historiográfica. 

Considera, com propriedade, que o trabalho pertence à condição natural do ser 

humano como criatura, precedendo inclusive à queda. Não é punição nem 

maldição, ao contrário do que anunciam os céticos versados em economia 

clássica. O trabalho do homem expressa a imagem e semelhança de Deus. 

 

O Criador, portanto, é também trabalhador e deseja construir o mundo em 

colaboração com sua criatura, o homem (Questão 187, II-II, Suma Teológica). É 

no ato de trabalhar que se perfaz o dever de “cultivar e guardar a terra”, dever 

este transmitido ao ser humano no momento da criação (Compêndio da Doutrina 

Social da Igreja, 255). 

 

Diante disso, o dever em foco se transforma também em direito ao trabalho 

que cada ser humano possui, tudo culminando com o outro direito de existir e 

coexistir livremente na comunidade laboral e social. É por meio do trabalho formal 

que o homem se realiza plenamente e pavimenta seu caminho de retorno ao 

Criador, Deus. Em verdade, o próprio universo é decorrência do trabalho conjunto 

de Deus e do homem. Não é um amontoado casual ou precário mas um cosmo 

cuja ordem não é senão consequência do esforço laboral comum do Criador e da 

criatura (CDSI, 262). 

 

A transição entre a escravidão e o trabalho livre que se desenvolveu na 

Idade Média tardia certamente resultou no florescimento do que atualmente se 

denomina dignidade humana. Mas ela, a dignidade humana, não teria alcançado 
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a importância que ostenta sem o concurso da doutrina ético-moral de Tomás de 

Aquino, inclusive como categoria dogmática. 

 

Uma das ações sociais importantes, senão fundamentais, do medievo 

escolástico-tomista nesse segmento foi, indubitavelmente, reconhecer a 

densidade e utilidade do trabalho manual, especialmente no campo e nas orbes 

religiosas, promovendo a organização da atividade campesina. A limitação da 

jornada de trabalho e o estabelecimento de dias de descanso foram as medidas 

pioneiras a reverenciar. Os feriados religiosos evidentemente tiveram especial 

relevância para tal regulação. 

 

O amadurecimento da consciência da dignidade inalienável do homem 

trabalhador gerou a superação de toda forma de trabalho degradante e 

desprezível que informou o medievo tomista. Com ele, é impossível olvidar de um 

conjunto de regras, dogmas e disciplinas que tenha sedimentado o trabalhismo 

normativo e a ideia de tutela do economicamente vulnerável, ou seja, o 

trabalhador subordinado. É, pois, na era sapiencial dos escolásticos que se inicia 

o direito individual e tutelar do trabalho, sob uma cultura dogmática e axiológica 

que o positivismo revolucionário simplesmente optou por equivocadamente 

ignorar. 

 

Não se pode, portanto, acusar o trabalhismo medieval e moderno de reduto 

de trabalho escravo e essencialmente humilhante, com carência de todo tipo de 

privação do trabalhador medieval. A questão da precariedade e outras 

adversidades do trabalho operário encerra um problema que se projeta até os 

dias que correm. 

 

As formas de exploração do trabalho humano, especialmente manual, 

manifestam-se na atualidade na negação do salário minimamente justo, da 

extinção abrupta e geralmente sem indenização dos contratos de trabalho, na 

restrição cada vez maior à estabilidade no emprego, entre outras inúmeras 

situações. Não se trata, portanto, de uma peculiaridade ínsita ao medievo. 
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É injusto, sobremais, atribuir ao medievo toda forma de exploração do 

trabalho, com acusação de dispersão ou inexistência de regulação, e, ao mesmo 

tempo, atribuir somente bônus para o trabalhismo positivista-revolucionário por 

conta da pretensa inovadora proteção consequente ao direito legal do trabalho. 

Se é certo que havia adversidades estruturais na atividade laborativa naquele 

período medieval, não é menos certo que tal ocorre também na 

contemporaneidade. 

 

Em todo esse quadro palpitante e alvissareiro, o capítulo 1 destinou-se a 

relacionar as conexões (ou desconexões) entre a história e as ações do poder 

político e jurídico vigente e suas oscilações no sentido de construir “verdades” 

cujo objetivo é, não raro, direcionar a compreensão dos eventos históricos para 

determinados interesses de natureza político-ideológica, tudo sob a discutível 

concepção de um pretenso “novo” ou “puro” evento histórico. A Revolução 

Industrial insere-se nesse duvidoso novo evento histórico que teria o condão de 

fazer surgir o direito das relações de trabalho. 

 

O capítulo 2 tratou da teoria e historiografia do trabalho na baixa Idade 

Média avançando em suas peculiaridades e organização. Sobretudo no meio rural 

e sob a influência do feudalismo, o trabalho manual no campo não se confundia 

com uma mera engrenagem produtiva. Antes, constituiu uma categoria laborativa 

que, sob a égide dos costumes e do regime de fidelidade, inspirou a celebração 

de contratos e procurou superar gradativamente as dificuldades do escravismo e 

da servidão. 

 

No capítulo 3 abordou-se a disciplina jurídica do trabalho medieval e seu 

confronto com as utopias contemporâneas de arrefecimento, senão ruptura, do 

trabalho precário e mesmo escravizado na atualidade. Na temporalidade da baixa 

Idade Média, o ideal utópico do trabalho bem disciplina e organizado suscitou a 

doutrina de Tomás de Aquino de prestígio do trabalho manual, alterando a cultura 

de desvalor do campesinato e do operariado. 

 

Tal doutrina do aquinate projetou-se com substância até os dias de hoje, 

com trânsito nas ciências naturais em desenvolvimento no medievo, de modo a 
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confrontar as utopias contemporâneas que buscam formatar uma ideal superação 

do trabalho precário e mesmo escravizado a partir do advento da Revolução 

Industrial. Se é certo que há constante preocupação com a precarização do 

trabalho e do trabalhador, não é menos certo que tal preocupação remonta à 

Idade Média tomista. 

 

Por fim, o capítulo 4 elucida o que se pode conceber por uma teoria jurídica 

do trabalho em Tomás de Aquino e seus pormenores capitaneados pela doutrina 

cristã, A concepção cristã do trabalho constitui o marco fundamental que alicerça 

a doutrina do trabalho do santo doutor, cuja autoridade e propriedade dogmática e 

axiológica informa ainda hoje e com grande proveito a regulação normativo-

positivista do trabalhismo no mundo ocidental. 

 

O trabalho manual e o trabalho intelectual configuram a essência das 

construções do aquinate a respeito da colaboração dos homens para edificação 

do mundo criado por Deus e consequente alcance do bem comum de todos. O 

arrefecimento das paixões ilícitas por meio do trabalho humano subordinado ou 

coordenado também figura como adjetivo inibidor do ócio e, com ele, o retrocesso 

social.  

 

Em termos normativos, as regras de repouso retribuído para guarda dos dias 

sagrados e reposição física e psicossocial do trabalhador, além da retribuição do 

trabalho sob dependência, seja por meio da lei ou dos costumes, são apenas 

exemplos clássicos, afora inúmeros outros, que informam a regulação do trabalho 

ocidental até os dias de hoje. Enfim, é perfeitamente perceptível que as relações 

de trabalho na doutrina de Tomás de Aquino contemplam substanciais refrações 

contemporâneas.           
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