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Resumo:  O presente estudo visa analisar as transformações das relações de trabalho e 
seus reflexos na proteção legal dos trabalhadores, frente a consequente precarização e 
desvalorização do trabalhador derivadas do capitalismo. Há uma necessidade de análise 
dos Direitos Humanos do Trabalhador, bem como das relações sociais, a fim de 
compreender as modificações advindas das relações de trabalho, definida pela classe 
trabalhadora e assalariada. O método utilizado será de pesquisa indutivo, qualitativo e de 
história oral. Espera-se compreender a constante movimentação do Direito do Trabalho e do 

capitalismo, que influenciam diretamente no dia-a-dia da sociedade. 
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Abstract: The present study aims at analyzing the transformations of labor relations and its 
reflexes in the legal protection of workers, facing the consequent precarization and 
devaluation of the worker coming from capitalism. There is a need to analyze the Human 
Rights of the Worker, as well as social relationships, in order to understand the changes 
arising from working relationships defined by the working class and the salaried. The method 
used will be of inductive, qualitative and oral history research. It is hoped to understand the 
constant movement of Labor Law and capitalism, which directly influence the day to day life 
of society. 
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1. Introdução 

 

O mundo do trabalho encontra-se em constante movimentação, e isso justifica-se pelo 

avanço desenfreado do capitalismo nas relações trabalho e capital. Por esse motivo, se 

torna de extrema relevância o estudo acerca do Direito do Trabalho, juntamente com o 

Serviço Social, a fim de encontrar uma linha tênue de proximidade para questões 

acentuadas que dizem respeito a supressão dos direitos legais dos trabalhadores. Para a 

doutrinadora Maria Alice Monteiro de Barros, essas mudanças desencadearam a 

discursão sobre a flexibilização do emprego (2016). 

Os novos rumos que o trabalho tem tomado, nos remete a uma extrema precarização 

e desvalorização do trabalhador. Aqui nos deparamos com os ensinamentos dos 

doutrinadores Zainaghi e Frediani de que devemos fazer uma reflexão acerca do Direito do 

Trabalho e sobretudo, do seu futuro. E para realizarmos essa reflexão, devemos sem 

dúvidas analisar o passado de forma minuciosa (2003). 

A partir dessa reflexão, estaremos diante dos Direitos Humanos do Trabalhador, que 

são universais e absolutos. São oriundos da noção construída historicamente de que, 

independente de sexo, raça, credo, cor, origem ou nascimento, somos todos iguais e, 

portanto, ninguém é superior a ninguém. 

A fim de compreender as alterações instauradas pelo mundo do trabalho temos que: 

 
 
“A economia e a sociedade são, na verdade, as circunstancias que cercam 
o mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, rodeiam o direito do trabalho. 
Essas circunstâncias sociais e econômicas estão submetidas a um 
processo de mudanças permanentes, embora conservem a mesma 
estrutura de base. Se as circunstancias começam a mudar, novas questões 
se colocam pela necessidade de resposta”. (ZAINAGHI; FREDIANI, 2003, 
p.13) 
 

 

Entender as mudanças permanentes ocorridas pelas questões econômicas e sociais é 

de extrema importância, pois elas estão intimamente ligadas aos direitos humanos do 

trabalhador, que são direitos básicos inerentes a todo ser humano, e que devem ser 

respeitados e incentivados dentro de todo e qualquer ordenamento jurídico, a f im de que os 

trabalhadores tenham um mínimo de direitos garantidos. 

No âmbito internacional temos historicamente reconhecidos e preservados direitos 

trabalhistas que se iniciaram com a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão em 1789; do Tratado de Versalhes em 1919; da Declaração Universal dos Direitos 
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Humanos, promulgado pela ONU; da Carta Social Européia, criada em 1965, dentre outros 

diplomas que tem a mesma intenção, qual seja, a proteção e reconhecimento dos direitos 

básicos dos trabalhores (KOMPARATO, 2013). 

 Diante da movimentação do Direito do Trabalho, que se contrapõe a função social de 

tutela do trabalhador, temos que a justiça social entre os povos, bem como entre os seres, é 

condição básica para manutenção da paz social (NASCIMENTO, 2015). 

 

2. Objetivo 

 

Análisar os Direitos Humanos do Trabalhador, assim como as relações sociais , com o 

objetivo de compreender as modificações advindas das relações de trabalho, e seus 

reflexos na sociedade contemporânea, definida pela classe trabalhadora e assalariada, 

oriundas das alterações econômicas que suporta as consequências da precarização e 

desvalorização do trabalhador. 

 

3. Justificativa 

 

São grandes as transformações que o mundo do trabalho têm passado. As 

modificações das relações de trabalho existentes se devem à ordem econômica capitalista, 

e à consequente precarização do trabalho e desvalorização do trabalhador. 

O atual momento econômico e social do nosso país nos remete ao estudo e análise do 

Direito do Trabalho, bem como do Serviço Social, a fim de que se encontre uma linha tênue 

de proximidade entre conceitos distintos e conclusões semelhantes. 

O Direito do Trabalho é um ramo autônomo do Direito, que objetiva a compreensão de 

aspectos relativos às relações de emprego, e/ou relações de trabalho,  com o intuito de 

assegurar aos trabalhadores melhores condições de trabalho, inclusive melhores condições 

sociais. A melhoria das condições de trabalho e sociais do trabalhador é feita através de 

princípios e regras. Essas regras, estão contidas na legislação, em sua maioria na 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

  Segundo Sérgio Pinto Martins: 

 
 
É impossível compreender o Direito do Trabalho sem conhecer o seu 
passado. Esse ramo do Direito é muito dinâmico, mudando as condições de 
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trabalho com muita frequência, pois é intimamente relacionado com as 
questões econômicas. (2009, p. 03) 
 

 

 A fim de compreender a importância e o dinamismo do Direito do Trabalho, devemos 

conhecer a sua trajetória histórica, que remeterá a evolução mundial do Direito do Trabalho, 

e a sua evolução no Brasil, até que por fim cheguemos aos dias atuais, em que 

compreenderemos a problematização decorrente das novas formas de emprego em meio a 

uma crise econômica globalizada, que se traduz nas transformações das relações de 

trabalho em seus impactos na sociedade contemporânea. 

 De acordo com o respeitável doutrinador Maurício Godinho Delgado, existem 04 

(quatro) fases históricas do Direito do Trabalho, cada qual delimitada de acordo com a 

época e contexto social existente (2016, p.97). Discorreremos agora sobre a quarta fase, 

objeto do presente estudo, caracterizada pela crise e transição do Direito do Trabalho.  

 Conforme Godinho, trata-se de: 

 

Uma acentuada desregulação, informalização e desorganização do 
mercado de trabalho, especialmente nos países semiperiféricos ao 
capitalismo central (Brasil, incluído especificamente na década de 1990), 
porém sem que se criassem alternativas minimamente civilizadas de gestão 
trabalhista, em contraponto com o padrão juslaborativo clássico. (2016, p. 
104) 

 

 Conforme explica o doutrinador, a crise do Direito do Trabalho está intimamente 

ligada com a desorganização do mercado de trabalho, que se deu por conta dos desajustes 

entre valores econômicos e sociais. Observe que nenhuma alternativa foi criada a fim de 

organizar a instabilidade desse mercado capitalista. 

 A partir do ponto de vista histórico, podemos claramente discorrer sobre o tema 

proposto, bem como analisar e compreender as questões que nos levaram a elaboração do 

presente artigo, eis que é de suma importancia o estudo e entendimento dos Direitos 

Humanos dos Trabalhador.  

O Tratado de Versalhes, criado em 1919, após a primeira guerra mundial supriu as 

modificações da classe trabalhadora da época, destinando-se a justiça social e condições 

básicas para a manutenção da paz social. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
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criada em 1948 pela ONU, proclama os direitos a condições justas de trabalho, conforme 

artigo 23: 

 
 “Artigo 23:  
I) Todo o homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 
desemprego. 
II) Todo o homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração 
por igual trabalho. 
III) Todo o homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e 
satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência 
compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se 
necessário, outros meios de proteção social. 
IV) Todo o homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar 
para proteção de seus interesses”. 
 
 

Eis ai elencados direitos humanos do trabalhador, que preceituam que todo homem 

tem direito ao trablaho, sem distinções e compatível com a dignidade humana. 
 
Ao analisar a parte dedicada aos Direitos Sociais previstos na Constituição Federal, 

nos deparamos com o artigo 6º que elenca: 
 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. 

   

Observe que o direito ao trabalho encontra-se em destaque no caput do artigo 6º, eis 

que de suma importância. Logo, temos o artigo 7º, que de forma específica elenca, do inciso 

I ao XXXIV, os direitos básicos dos trabalhadores. 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social [...] 

 

O artigo 7º da Constituição Federal elenca em cada um dos seus incisos direitos 

básicos dos trablhadores, que devem ser mantidos, tais como: irredutibilidade salarial, fundo 

de garantia, proteção ao trabalho da mulher, proibição de distinção e qualuqer tipo de 

discriminação, entre outros. 

Com base no que prevêm os Direitos Humanos, a Constituição, a Consolidação das 

Leis do Trabalho, os acordos e convenções coletivas, as normas internacionais, bem como 



 

6 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

os princípios gerais do direito, concluímos que o Direito do Trabalho, e mais especificamente 

os Direitos Humanos do Trabalho surgiram com o intuito de proteger os menos favorecidos 

na relação entre empregador e empregado, ou seja, a parte hipossuficiente que depende do 

salário (remuneração) para o sustento da família. Ocorre que, por vezes, sabemos que o 

empregado se sujeita a condições desfavoráveis, e até de caráter desumano,  a fim de 

manter a relação de emprego/trabalho. É evidente que certas “condições desfavoráveis” são 

resultado da crise econômica em que o país se encontra, e inclusive dos novos rumos que o 

Direito do Trabalho vem seguindo. 

 Quando nos referimos às transformações no mundo do trabalho, devemos enfatizar e 

ponderar algumas questões, tais como: a diminuição do emprego, o crescimento de novas 

formas de trabalho sem vínculo empregatício, a produção com pouca mão-de-obra, a 

flexibilização e desregulamentação das normas trabalhistas (NASCIMENTO, 2016). 

Referidas questões nos reportam a uma séria desigualdade social, e é justamente essa a 

relação entre o Direito do Trabalho e o Serviço Social. Enquanto o Direito lida com as 

normas jurídicas protecionistas e evolutivas, o Serviço Social busca minimizar os reflexos 

desenfreados dessa precarização no dia-a-dia da sociedade, traduzida por empregados - 

pais de família - assalariados, que em decorrência da globalização desenfreada estão sem 

emprego, ou em empregos informais nos quais não tem sequer seus direitos básicos 

garantidos. 

Observe que Marilda Vilella Iamamoto aborda de forma inigualável as sérias questões 

da banalização do trabalho em decorrência do capital financeiro, capital fetichizado, que 

altera o trabalho e a sociedade:  

 

A reestruturação produtiva afeta radicalmente a organização  processos de 
trabalho: o consumo e a gestão da força de  trabalho, as condições e 
relações de trabalho, assim como o  conteúdo do próprio trabalho. Envolve 
a intensificação do  trabalho e a ampliação da jornada, a redução dos 
postos de  trabalho e a precarização das condições e dos direitos do 
trabalho. Reduz-se a demanda de trabalho vivo ante o trabalho passado 
incorporado nos meios de produção, com elevação da  composição técnica 
e de valor do capital, ampliando o desemprego estrutural. (2008. p. 143-
144) 

 

Tais problemas são visíveis em nosso cotidiano, o que nos remete a um estudo 

pormenorizado não só do Direito do Trabalho e das relações sociais, como também da 

economia mundial globalizada. Assim, o tema proposto revela-se de suma importância, pois 

nos remete à interface entre o  Direito do Trabalho e o Serviço Social, na inserção e 
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proteção das condições sociais dos trabalhadores, a fim de garantir a tão almejada 

dignidade, que se traduz no bem estar social e coletivo em que o ser humano não seja 

explorado, tão pouco tratado como mercadoria. 

Muito embora estejamos diante de inúmeros desafios, soluções devem ser 

perseguidas, e o presente artigo tem por escopo demonstrar o quão necessário se faz o 

olhar social para as questões acima levantadas, no intuito de encontrar melhorias a serem 

introduzidas no dia-a-dia da sociedade. 

 

4. Método 

 

A metodologia científica, segundo Barros e Lehfeld (2007), nada mais é do que o 

caminho do estudo, ou seja, um conjunto de métodos que possibilitam maneiras de 

encontrar soluções nesse caminhar para o conhecimento da realidade. 

A metodologia utilizada na elaboração e no desenvolvimento do presente trabalho foi o 

método de pesquisa indutivo, qualitativo e de pesquisa oral. Foram utilizados fenômenos 

concretos da realidade para a realização deste estudo e análise do conteúdo proposto, bem 

como de estudo comparativo e jurisprudencial.   

A proposta de estudo adotou uma abordagem qualitativa que, segundo Minayo (2004), 

lida com questões particulares da pesquisa, trabalha com a realidade, aspecto que não pode 

ser palpável ou contados, e sim significados, crenças e valores. 

A experiência da vida das pessoas pode ser utilizada como matéria –prima para a 

história. E um mérito da história oral é que ela permite a multiplicidade original de pontos de 

vista, ou seja, a partir de uma entrevista podem surgir inúmeros pontos de vista distintos, o 

que pode influenciar no passado, presente e futuro, o que também pode nos levar a novas 

áreas importantes de investigação. (THOMPSON, 1992, p. 43) 

Para esse artigo foi realizada ampla pesquisa bibliográfica, com a análise de obras 

disponíveis sobre o tema proposto. Demonstraremos e justificaremos tendo por critério a 

coerência e consistência o Direito do Trabalho de uma forma geral e de forma específica os 

Direitos Direitos Humanos do Trabalhador assim como os direitos sociais definidos não 

somente pelos doutrinadores, mas também garantidos em ambito internacional e nacional, 

com previsão na Constituição Federal de 1988, mostrando que são garantidos os direitos 
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inerentes à dignidade da pessoa humana e todos os outros que este abrange referentes às 

transformações das relações de trabalho e os direitos dos trabalhadores. 

O trabalho cientifico abrange um conjunto sistematizado de ideias, de verdades 

logicamente encadeadas entre si, sendo elas: produto cumulativo, mas não produto 

acabado de conhecimento; comportam conhecimento em processo, um conjunto, 

geralmente de verdades provisórias, possibilitando revisões constantes e novas 

descobertas. 

Necessita-se ressaltar, ainda, que empregamos sites de busca e de instituições 

especializadas no tema, que se mostraram úteis para realização deste trabalho, que é um 

tema de extrema importância no desenvolvimento do mundo contemporâneo.  

 

5.  Resultados obtidos 

 

Primeiramente, ressalta-se que o presente artigo é objeto de projeto de pesquisa em 

andamento, e que irá contribuir com o meio academico e com o meio interventivo da 

profissão inserido nas relações sociais. 

Espera-se com o presente artigo obter como resultado a análise das transformações 

das relações de trabalho e seus reflexos na proteção legal dos trabalhadores, frente a 

consequente precarização e desvalorização do trabalhador advinda do capitalismo. 

Espera-se ainda, demonstrar o quão importante é a relação entre os Direito Humanos 

do Trabalhador e as relações sociais, que atrelados lutam pelos direitos sociais dos 

trabalhadores, ao verificar que as transformações nas relações de trabalho influenciam e 

precarizam o trabalho, bem como os que dependem dele para sobreviver. 

 

5. Considerações finais 

 

 
Diante todo o exposto, acredita-se que as conclusões da pesquisa contribuirão de 

forma significativa para o avanço do Direito do Trabalho e implicarão significativamente no 

dia-a-dia do trabalhador, de baixa renda, assalariado. Sabe-se que é de suma importância o 

estudo do tema proposto, eis que o Serviço Social, bem como o Direito do Trabalho, visam o 
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bem estar do trabalhador, em condições salubres de trabalho. Assim, mesmo diante das 

limitações que a própria ordem econômica nos impõe, é de extrema relevância que 

busquemos valorizar o trabalho, o trabalhador, sugerindo para o futuro uma análise 

incessante do tema, a fim de combater o desemprego, sub emprego, a flexibilização, 

desregulamentação, entre tantos outros problemas que cercam e desmerecem os direitos 

dos trabalhadores. 
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