
  

  

  

  

  

 

 

 

RAUL BARRETO FILHO 

 

A REFORMA TRABALHISTA  

E A SUBCIDADANIA BRASILEIRA 

 

 

 
Orientadora:                                              
Profa. Dra. Teresa Olinda Caminha Bezerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói - Rio de Janeiro  

                                                                                                             2018 

  

 

 

 



 

RAUL BARRETO FILHO  

  

  

  

  

A REFORMA TRABALHISTA E A SUBCIDADANIA BRASILEIRA 

 

 

  

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Universidade 

Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção 

do grau Bacharel em 

Administração.  

  

 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Teresa Olinda Caminha Bezerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói - Rio de Janeiro  

2018 



RAUL BARRETO FILHO 

 

 

 

 

 

A REFORMA TRABALHISTA E A SUBCIDADANIA BRASILEIRA 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao curso de 

Administração da Universidade 

Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção 

do grau de Bacharel em 

Administração.  

 

  

Aprovada em 18 de dezembro de 2018. 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Teresa Olinda Caminha Bezerra - UFF 

Orientadora 

 

 

__________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Américo da Costa Ramos Filho - UFF 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Sérgio de Souza Montalvão - UFF 

 

 

Niterói - Rio de Janeiro  

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica automática - SDC/BAC  

Gerada com informações fornecidas pelo autor  

 

B273r      Barreto Filho, Raul  

                        A REFORMA TRABALHISTA E A  

                SUBCIDADANIA BRASILEIRA: / Raul Barreto Filho; Teresa Olinda 

                Caminha Bezerra, orientadora. Niterói, 2018.  

                        43 f. : il.  

 

                        Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração)- 

                Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Administração e 

                Ciências Contábeis, Niterói, 2018.  

 

                        1. Reforma Trabalhista. 2. CLT. 3. Trabalho Precário. 4. Trabalho 

                Escravo. 5. Produção intelectual. I. Caminha Bezerra, Teresa Olinda,  

                orientadora. II. Universidad e Federal Fluminense. Faculdade de 

                Administração e Ciências Contábeis. III. Título.  

 

                                                                                                    CDD - 

 

Bibliotecário responsável: Carlos Roberto Santos de Lima - CRB7/5531  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta obra à Erli, minha 

mãe, in memoriam, a Amaro, tio e 

companheiro de viagens, a Tatiana 

e Maria Fernanda, esposa e filha.  



AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus a oportunidade. 

 

À professora Teresa Caminha, pela paciência, incentivo e amabilidade que permeou 

sua orientação. 

 

À minha esposa Tatiana, pela presença e imprescindível apoio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Na segunda-feira, eu não vou trabalhar 

Na terça-feira não vou, pra poder descansar 

Na quarta, preciso me recuperar 

Na quinta, eu acordo meio-dia (Não dá) 
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No sábado, vou pra mangueira sambar 

Domingo é descanso e eu não vou mesmo lá 

Mas todo fim de mês, chego devagar 

Porque é pagamento, eu não posso faltar 

 

E quando chega o fim do ano, vou minhas férias buscar 

E quero o décimo-terceiro pro natal incrementar 

 

Na segunda-feira, eu não vou trabalhar 

(...) 
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Se tem gente ganhando de papo pro ar 

Eu não vou, eu não vou, eu não vou trabalhar 

Eu só vou, eu só vou se o salário aumentar 

 

A minha formação não é de marajá 

Minha mãe me ensinou foi colher e plantar 

Eu não vou, eu não vou, eu não vou trabalhar 

Eu só vou, eu só vou se o salário aumentar 

 

(Tô cansado) 

(Samba do trabalhador, de Darcy da Mangueira) 
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Saiba que ainda estão rolando os dados.  

(...) A tua piscina está cheia de ratos 

Suas ideias não correspondem aos fatos. 

(...) 

Eu vejo um futuro repetir o passado 

Eu vejo um museu de grandes novidades. 

(O tempo não pára, de Arnaldo Brandão e Cazuza) 

 



RESUMO  

  

A presente monografia tem por objetivo conhecer de que forma a Lei 13.467/2017, 

denominada Lei da Reforma Trabalhista, contribui para intensificar a precarização do 

trabalho. A sociedade brasileira, em decorrência da exploração do trabalho escravo por quase 

quatrocentos anos, é marcada pela desigualdade econômica e social. Como metodologia, foi 

utilizada a pesquisa bibliográfica, que incluiu todo tipo de material impresso, como livros, 

artigos e material do meio digital em geral, e documental, referente à legislação relacionada 

ao objeto pesquisado. Procedeu-se ao exame das relações de trabalho sob o ponto de vista 

histórico, com destaque para a conexão do capitalismo mercantil com a opção por explorar o 

trabalho escravo na formação colonial do Brasil, bem como por sua abolição, em razão de 

mudança no padrão de acumulação, do comércio para a produção. Examinou-se ainda, o 

contexto de implementação da CLT pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, e da elaboração e 

promulgação da Constituição de 1988, que ratificou o direito fundamental ao trabalho digno, 

até a atual reforma trabalhista. As lutas sociais e as ideias políticas e jurídicas em torno do 

trabalho formam o cenário de cada período analisado. Como resultado da pesquisa, 

identificou-se que a flexibilização dos direitos trabalhistas interessa às empresas. Verificou-se 

que dentre as consequências da Lei 13.467/2018, para o trabalhador, estão o rebaixamento 

remuneratório, ampliação da jornada de trabalho, privilégio do negociado sobre o legislado, 

terceirização da atividade fim da empresa, desmobilização sindical, que são formas de 

precarização do trabalho. Identificou-se que a Lei da Reforma Trabalhista apresenta 

inconstitucionalidades. Conheceu-se, assim, como a atual Reforma trabalhista contribui para 

intensificar a precarização do trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Reforma Trabalhista. CLT. Trabalho Precário. Trabalho Escravo.  

 

 

  

  

  



 

ABSTRACT  

  

 

The purpose of this monograph is to know how the Law 13467/2017, named as Labor Reform 

Law, contributes to intensify labor precariousness. Brazilian society, as a result of the 

exploitation of slave labor for nearly four hundred years, is marked by economic and social 

inequality. As methodology, bibliographical research was used, which included all type of 

printed material, such as books, articles and digital sources in general, as well as the 

documentary research, which is more characterized by the fact that the work is done on a raw 

material, which in this paper is related to the already referred laws. Labor relations were 

examined from a historical point of view, emphasizing the connection between capitalism and 

the slave labor exploitation in Brazil’s colonial formation. The slavery abolition was also 

examined as being due to a change in the pattern of accumulation, from trade to production. 

The CLT by Getulio Vargas’s political order called Estado Novo, as well as the drafting and 

promulgation of the 1988 Constitution, which ratified the fundamental right to decent work, 

were also examined with the current labor reform. Social struggles and political and legal 

ideas around labor are the background of each period analyzed. As a result of this research, it 

was identified that flexibilization of labor rights is of interest to companies. It was verified 

among the consequences of Law 13467/2017, for the laborers, the lowering of remuneration, 

the increase of the working hours, the privilege of the negotiated over the legislated, the 

outsourcing of the core business of the company, union demobilization, which are types of 

labor precarization. It was identified that the Labor Reform Law presents unconstitutionality. 

It was thus known how the current Labor Reform contributed to intensify labor 

precariousness.   

 

Keywords: Labor Law Reform. CLT. Precarious Labor. Slave Labor.  
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1 INTRODUÇÃO  

Esta monografia trata das relações de trabalho, mais especificamente da relação 

capital/trabalho após o vigor da Lei 13.467/2017, denominada lei da reforma trabalhista, que 

alterou o Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho 

(doravante CLT) e a Lei 6.019/74.  

A nova CLT alterou profundamente o arcabouço legal de proteção ao trabalhador 

brasileiro frente ao poder econômico e de pressão das empresas. Segundo o legislador, as 

alterações implementadas serão benéficas aos trabalhadores, uma vez que a antiga CLT, por 

ser rígida e fora de contexto, não contemplava as relações de trabalho contemporâneas, 

marcadas pela flexibilização.  

Tal assunto foi escolhido em razão de sua importância incontestável para a sociedade 

brasileira, que é marcada de forma indelével por quase quatrocentos anos de exploração do 

trabalho humano sob o regime da escravidão, que deixou como legado uma brutal 

desigualdade e injustiça social, além do racismo nem sempre tão velado em relação aos 

negros e pobres, independente da cor da pele. Nos anos seguintes à abolição da escravatura, o 

trabalhador lutou para desvincular a atividade laboral da dinâmica da escravidão. Tal 

desvinculação com o passado escravista passou pela luta por direitos do trabalho, que alçou o 

trabalhador da condição de não escravo ao patamar de cidadão.  

Sob o aspecto pessoal, o trabalho em comunidades eclesiais de base, o convívio com 

trabalhadores terceirizados, em razão da gerência de contratos, despertou o interesse em 

estudar as relações de trabalho e o trabalho propriamente dito, em razão de sua importância na 

vida dessas pessoas, que mesmo laborando sob vínculo formal, estavam distantes do acesso 

aos direitos sociais constitucionalmente garantidos.  

Essencial também sob o ponto de vista acadêmico, pois o administrador exercerá sua 

profissão sob a injunção da nova regulamentação do trabalho, estando ele mesmo de modo 

específico, sob suas regras, já que foi criada a figura do trabalhador hipersuficiente, ou seja, 

aquele com diploma de curso superior e que recebe mensalmente salário igual ou superior a 

duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Este 

trabalhador, conforme parágrafo único inserido ao art. 444 da CLT, poderá ter seu contrato de 

trabalho pactuado individualmente com seu empregador. Além desse aspecto, as novas 

dinâmicas da relação capital/trabalho, tidas como inevitáveis e essenciais para o novo 

contexto do mundo dos negócios, em que a flexibilização é a diretriz primeira, são 
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formuladas, ensinadas nas escolas de gestão, jogando por terra a suposta neutralidade da 

ciência. Segundo Gurgel (2003, p. 26): 

  

Estas formulações significam hoje os mais importantes referenciais para a 

reabilitação dos valores do capitalismo que pareciam abandonados. Valores 

tais como o individualismo, competição, igualdade de oportunidades, livre 

iniciativa e outras proposições que representam universalidades ideológicas 

fundamentais do liberalismo. É particularmente representativo disto o que 

ocorre no ambiente onde melhor se desenvolvem e se difundem estas teorias 

e onde são apresentadas frequentemente sob o título de métodos e 

técnicas: as escolas de gestão (GURGEL, 2003, p. 26). 

 

 

Por conseguinte, em razão da importância que teve e tem os direitos do trabalho para a 

construção da cidadania no Brasil, e diante da desconstrução desses direitos, que foram 

conquistados com muita luta, sacrifícios e sangue, o problema que será investigado é: de que 

forma a atual reforma trabalhista contribui para intensificar a precarização do trabalho? 

Assim sendo, o objetivo geral deste trabalho é conhecer de que modo a atual reforma 

trabalhista contribui para intensificar a precarização do trabalho. Os objetivos específicos que 

se pretende alcançar neste trabalho são: 1) identificar se a Lei 13.467/2017, a Lei da Reforma 

Trabalhista, transgride a Constituição Federal; 2) verificar as consequências para o 

trabalhador brasileiro decorrentes do vigor da Lei 13.467/2017; 3) identificar grupos de 

interesse para a flexibilização dos direitos trabalhistas. 

A metodologia considerada apropriada para levar a cabo esta investigação é a pesquisa 

bibliográfica. Vale destacar que o conceito da palavra metodologia pode ser entendido como 

“o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade” (MINAYO, 2001, 

p. 6). Geralmente, a metodologia em pesquisa científica conecta pensamento e ação, em que o 

método é “o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista” (LAKATOS; 

MARCONI, 2003, p. 83). 

Portanto, a taxonomia adotada será a proposta por Gil, que analisa a pesquisa 

bibliográfica e documental nos procedimentos técnicos. Para Gil (2002) a pesquisa 

bibliográfica é elaborada com base em material já publicado, e inclui material impresso como 

livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Atualmente esta 

modalidade de pesquisa passou a incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, 
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CDs e material disponibilizado pela Internet. Já a pesquisa documental utiliza-se de “materiais 

que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa” (Gil, 2002, p. 45). As pesquisas bibliográfica e 

documental referentes ao tema viabilizaram as análises deste trabalho e ofereceram os 

fundamentos teóricos para o trabalho. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, a iniciar pela introdução, em que é 

feita uma contextualização do assunto estudado, e são apresentados os objetivos, a 

metodologia adotada e a fundamentação teórica, além da relevância e delimitação do estudo. 

No capítulo 2 são apresentados aspectos históricos das relações de trabalho no Brasil, desde a 

exploração do trabalho escravo até a Consolidação das Leis do Trabalho. No capítulo 3 é 

abordada a reforma trabalhista propriamente dita e a precarização do trabalho que dela 

decorre. Por fim, nas considerações finais argumentamos sobre o que foi proposto em cada 

objetivo.  
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2 RELAÇÕES DE TRABALHO NO BRASIL – ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

No que tange às relações de trabalho no Brasil, sob uma perspectiva histórica, mesmo 

que de forma não linear, pois não se pretende escrever uma história do trabalho no Brasil, 

apresentaremos neste capítulo as diferentes conjunturas pelas quais sofreram transformações 

ao longo do tempo, visto que entendemos ser esta uma forma legítima de abordar temas da 

administração. 

 

2.1 TRABALHADOR ESCRAVO – “AS MÃOS E PÉS DO SENHOR” 

 

De início, segundo Costa (2018), os portugueses não se interessaram em povoar as 

terras brasileiras recém-descobertas. De acordo com Caio Prado Júnior (apud Costa, 2018, p. 

22), “é o comércio que os interessa, e daí o relativo desprezo por este território primitivo e 

vazio”. Afirma ainda o mesmo autor, que o rei de Portugal, D. Manuel I, “ficou inconsolável” 

em razão dos termos de carta enviada por Américo Vespúcio, na qual este último afirmou que 

“para o comércio a terra era imprestável” (Id., p. 22). 

Contudo, além do comércio com o Oriente, Portugal comercializou “novos produtos 

na costa ocidental da África” (COSTA, 2018, p. 23), dentre eles o açúcar, cujo consumo 

aumentou nos “principais centros europeus”, o que provocou o crescimento da demanda por 

sua produção (COSTA, 2018, p. 23). Ou seja, era necessário dispor de terras em condições de 

cultivo e muitos, muitos trabalhadores. 

As terras recém-descobertas e suas vastas áreas disponíveis solucionavam o problema 

do local para a plantação. Eis aí o eixo central da colonização: produzir para exportar. Porém, 

o que era solução tornou-se também um problema, pois suas terras eram virgens, inóspitas, 

distantes das metrópoles e demandavam grande quantidade de trabalhadores para explorar 

todo o seu potencial produtivo (QUEIROZ 1987; COSTA 2018). De acordo com Queiroz, 

(1987, p. 14), “...é sabido que, dado o alto custo do investimento, a produção tropical só seria 

rentável se organizada em larga escala, à base de muitos trabalhadores”: 

 

Atravessar o oceano instalar-se numa terra distante, diferente e inóspita 

demandava sacrifícios tais que os europeus só os fariam na qualidade de 

dirigentes: donos e senhores. Além disso, para que o lucro fosse assegurado, 

a produção e comercialização deveriam se realizar nas melhores condições 

possíveis. Havia de ser permanente o trabalho para não tornar inviável a 

produção. Com trabalhadores assalariados, a tarefa era impossível. Ainda 

que os houvesse em quantidade suficiente, como impedir que em terras tão 
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abundantes se estabelecessem por conta própria? Só prendendo-os 

compulsoriamente à unidade econômica. (...) A escravidão tornou-se um 

grande negócio. Comerciantes de todas as nacionalidades e procedências 

ligaram-se ao tráfico e o negro passou a fazer parte da lista de mercadorias 

que se importavam da África (QUEIROZ, 1987, p. 14).  

 

A utilização do trabalho escravo foi “a fórmula encontrada pelas metrópoles europeias 

para explorar as terras americanas que se constituiriam nos vastos impérios coloniais” 

(QUEIROZ, 1987, p. 7). Assim, em razão dos interesses do capitalismo comercial, em que a 

relevância da atividade econômica estava na circulação de mercadorias, a escravidão foi o que 

possibilitou a exploração do potencial produtivo das vastas terras brasileiras, constituindo-se 

ela mesma, a escravidão, ou melhor, o comércio de escravos, no maior negócio da história de 

Portugal (QUEIROZ, 1987; COSTA, 2018).  

Os indígenas, naturais da terra, também foram escravizados. Contudo, a escravidão do 

negro africano é que se mostrou mais lucrativa (QUEIROZ, 1987; COSTA, 2018). 

 

...é preciso reconhecer que os nativos foram sempre sujeitos ao cativeiro, a 

despeito de fugirem e se insubordinarem. (...) Na verdade, na montagem 

dessa sociedade escravista, coexistiram o trabalho compulsório de indígenas, 

africanos e dos filhos destes (SCHWARCZ e GOMES, 2018, p. 23).  

 

Retirados de seu país compulsoriamente, vinham para o novo mundo “amontoados” 

em navios.  

 

Os vivos, os moribundos e os mortos amontoados em uma única massa. 

Alguns desafortunados no mais lamentável estado de varíola, sofrivelmente 

doentes com oftalmia, alguns completamente cegos, outros, esqueletos 

vivos, arrastando-se com dificuldade para cima, incapazes de suportarem o 

peso de seus corpos miseráveis. Mães com crianças pequenas, penduradas 

em seus peitos, incapazes de darem a elas uma gota de alimento. Como os 

tinham trazido até aquele ponto era surpreendente: todos estavam 

completamente nus” (BIBLIOTECA NACIONAL, 1988, p. 29).  

 

Quase 5 milhões de africanos é a quantidade estimada de pessoas trazidas para o Brasil 

durante a exploração do trabalho sob a escravidão. Ao chegarem ao Brasil, não lhes esperava 

melhor sorte. Eram expostos e vendidos em mercados. No Rio de Janeiro, havia um grande 

mercado ao lado do Paço, que posteriormente foi transferido para o Valongo, em 1808 

(SCHWARCZ e GOMES, 2018). 

Ao contrário dos EUA, onde a escravidão ficou limitada ao sul do país, no Brasil havia 

escravos em todo o seu território, trabalhando nas mais diversas atividades. Foram, de início, 
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utilizados nos engenhos de cana-de-açúcar, mas também trabalharam nas charqueadas, no 

pastoreio e na mineração. Nas áreas urbanas, a presença do trabalhador escravo também era 

expressiva. Exerciam serviços de carregadores, cesteiros, curadores, barbeiros e vendedores. 

Eram denominados escravos de ganho os que eram alugados por seus senhores para execução 

de tarefas ou jornadas de trabalho. Trabalhavam ainda nos serviços domésticos, no transporte 

dos senhores em liteiras, seges ou redes (SCHWARCZ e GOMES, 2018). 

A violência física foi constante na vida dos trabalhadores escravos. Os estupros, as 

mutilações, a tortura, eram comuns.  

 

De fato, embora os castigos físicos exemplares, entre os quais a imobilização 

em troncos ou açoites em pelourinhos, que frequentemente culminavam na 

morte dos castigados, fossem aplicados em situações extremas como a fuga 

ou a rebeldia, o castigo, assim como o controle sobre as ações dos escravos, 

fazia parte do cotidiano da escravidão no Brasil. Com ele o senhor 

propagava o temor entre os escravos, na esperança de produzir “obediência e 

sujeição” (GRINBERG, 2018, p. 144).  

 

Os escravos não ficaram passivos diante de sua situação aviltante. A sua reação se deu 

através de fugas, assassinato de senhores, feitores, suicidando-se, reunindo-se em quilombos 

ou mesmo, adequando-se, adaptando-se de forma que pudessem sobreviver, mitigando o 

sofrimento.  

Após quase quatrocentos anos de escravidão, “a partir dos anos 50 o Brasil sofre 

profundas transformações de ordem econômico-social que, aliadas ao crescente repúdio 

externo à escravidão, produzirão mudanças na posição nacional a respeito do elemento servil” 

(QUEIROZ, 1987, p. 40). 

 Se a exploração do trabalhador sob o regime da escravidão passou a causar repulsa 

em razão de mudança de mentalidade, seja na Europa ou no Brasil, o motivo econômico, ou 

seja, o novo prisma através do qual o capitalismo passou a se desenvolver, foi determinante 

para a derrocada da escravidão como forma de exploração do trabalho.   

Pressionado pela Inglaterra, a quem o monopólio do comércio colônia/metrópole era 

entrave a seus planos de expansão de mercado e o trabalho escravo não mais interessava, o 

império do Brasil viu-se obrigado a criar condições para que a escravatura fosse abolida. 

Porém, a transição para o trabalho livre foi lenta, gradual, controlada, atendendo aos 

interesses da elite de uma sociedade hierarquizada e desigual, cujo domínio político era 

exercido pela oligarquia agrária (COSTA, 2018; MARCATTI, 2015).  
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Assim, a abolição da escravatura, de acordo com Queiroz (1987, p. 8), não foi um 

“fenômeno político, impulsionado pela ação de um punhado de idealistas”. Analisada sob 

nova ótica historiográfica, a abolição da escravidão é  

 

Vista agora como fenômeno vinculado às mudanças econômico-sociais que 

se operaram no Brasil, especialmente a partir da segunda metade do século 

XIX, nela estará presente também a conexão entre o desenvolvimento do 

capitalismo industrial e a superação do cativeiro como sistema de trabalho. 

Por isso, é importante lembrar a evolução dos interesses capitalistas que, 

numa primeira etapa – a mercantil -, exigem o aparecimento da escravidão 

nas áreas coloniais e, a partir do momento em que a esfera da produção 

industrial passa a comandar as atividades econômicas, determinam-lhe a 

extinção (QUEIROZ, 1987, p. 9-10).  

 

Após a abolição oficial da escravidão, não foram criadas políticas públicas que 

possibilitassem a inclusão dos libertos na sociedade. Ficaram entregues à pobreza, à exclusão 

social, à discriminação racial, à exploração e à opressão (MARCATTI, 2015; ARRUDA, 

2017; CARVALHO, 2018; COSTA, 2018).  

 

Portanto, a transição para o trabalho livre no Brasil, não foi necessariamente 

uma transição para o trabalho capitalista ou assalariado. Ao longo dos 

séculos, os cativos e/ou seus descendentes, se libertaram da escravidão e 

passaram a compor a população não diretamente envolvida com a economia 

escravista, que com o tempo se avolumou com a miscigenação. Em 1850, 

quando cessou o tráfico negreiro, havia cerca de dois milhões de escravos 

numa população estimada em oito milhões de almas, das quais mais de 90% 

viviam no campo. O censo demográfico de 1872 contou perto de dez 

milhões de brasileiros, dos quais 1,5 milhões de cativos. Como considerar 

intersticiais, ou sem lugar, os 75% de brasileiros que já não eram escravos 

em 1850? Esse grupo heterogêneo, mestiço, majoritariamente miserável, 

disperso pelo território nacional e afeito à migração constante em busca de 

meios de vida, não participava diretamente do setor dinâmico da economia 

(que então se deslocava para as lavouras de café de São Paulo), mas era 

parte da dinâmica social mais geral. É certo que os meios de sobrevivência 

ao alcance desse grupo eram restritos e altamente precários, muitas vezes 

gravitando em torno das grandes propriedades, de modo que poderiam ser 

considerados cativos de outros mecanismos de sujeição, como o colonato e a 

parceria, mas ainda assim seu status era inequívoco, mesmo que definido na 

negativa: era um grupo composto por não escravos (CARDOSO, 2008, p. 6).  

 

Em razão de todo o desamparo a que foram relegados, é possível depreender que  

 

...a abolição, mesmo tendo havido movimentação de negros, foi um negócio 

de brancos. Ela tirou o negro da condição de escravo, mas deixou de lado as 

propostas de abolicionistas como Patrocínio, Nabuco e Rebouças: 

distribuição de terras para ex-escravos, assistência econômica e social, 
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acesso à educação, ampliação do direito à participação política, reformas, 

enfim, que fizessem do negro um cidadão (BIBLIOTECA NACIONAL, 

1988, p. 49).  

 

Carvalho (2018, p. 71) afirma que “o ponto fraco do abolicionismo veio do fato de ter 

acabado logo após a abolição, (...) Ele não prosseguiu a luta, como queria André Rebouças, 

para quem a abolição era apenas o primeiro passo na transformação dos ex-escravos em 

cidadãos”. 

 

Figura 1: Um jantar brasileiro – gravura de Jean Baptiste Debret, 1827. 

 

Fonte: Página da ONUBR (2018)1  

 

Na gravura acima, estão retratados os hábitos alimentares de pessoas de posses. Está 

retratada também, a desigualdade social que marcava a sociedade escravocrata. A lauta 

refeição não era acessível aos escravos, embora a tenham preparado. A escrava que evita a 

aproximação de insetos, mantém o olhar baixo. Os outros dois escravos estão de prontidão, 

para servir aos senhores assim que for necessário. Um dos escravos está próximo à mesa, com 

o olhar fixo nas iguarias, com postura fechada. O outro está sob o batente da porta, com olhar 

                                                 
1 Disponível em: https://nacoesunidas.org/ha-40-anos-livro-de-abdias-nascimento-denunciava-violencia-contra-

populacao-negra-do-brasil/debret-unic/ Acesso em 10 dez. 2018. 
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vago, também à disposição. É perceptível que os dois escravos que estavam próximos à mesa 

estão descalços, enquanto os senhores usam calçados. Os escravos tinham que ficar descalços. 

Somente os libertos podiam usar calçados. A senhora dá alimentos às crianças, que estão em 

tenra idade e não podem ser aproveitadas no trabalho.  

Acerca das crianças, Debret (1839, apud Nunes et al, 2015, p.5) afirma: 

 

(...) é costume, durante o tête-à-tête (conversa a parte entre duas pessoas) de 

um jantar conjugal, que o marido se ocupe silenciosamente de seus negócios, 

e a mulher se distraia com os negrinhos que substituem os doguezinhos 

(cachorros), hoje quase completamente desaparecidos na Europa.  

 

É relevante ressaltar, de acordo com Cardoso (2008), em razão da profunda revisão da 

história social do trabalho no Brasil, que é possível rever o modo como os trabalhadores 

foram incorporados nos primórdios da fundação das relações capitalistas no Brasil. Essa 

revisão historiográfica possibilitou reconhecer a escravidão como um dos momentos da 

história do trabalho no país. Estava preparado, neste contexto, um terreno propício para o 

florescimento do capitalismo e a sua dinâmica de exploração do trabalho. 

 

 

2.2  O TRABALHO APÓS 13 DE MAIO DE 1888  

 

Após a abolição, houve um hiato até 1930, no qual a pobreza em que vivia a 

população e os conflitos decorrentes do descontentamento dos trabalhadores com a situação 

degradante de trabalho a que eram submetidos não eram considerados pelo Estado como uma 

questão social e que deveria estar sob sua tutela. Não havia políticas públicas de proteção aos 

mais vulneráveis e a legislação referente ao trabalho era esparsa.  

Nesse ínterim, houve uma tentativa de romper com o passado escravista ao se postular 

a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre, a substituição do escravo negro africano 

pelo imigrante (LARA, 2012). Porém, a dinâmica exploratória da escravidão não ficou para 

trás. Ao contrário, fez-se presente na vida de todos os trabalhadores. 

De acordo com Cardoso (2008, p. 6),  

 

...até muito recentemente a transição para o trabalho livre tinha sido 

interpretada na chave da imigração estrangeira, estabelecendo-se uma 

ruptura cabal entre o passado escravista e o novo ambiente competitivo. 

Tudo se passou como se a ordem escravocrata tivesse sido enterrada com a 
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abolição, não transferindo ao momento posterior nada de sua dinâmica (e 

inércia) mais geral. Qualificando e tornando mais complexa essa 

interpretação, a literatura mais recente permite a formulação de fortes 

hipóteses que enfatizam, ao lado das evidentes rupturas, profundas 

continuidades do passado escravista no processo de construção da ordem 

capitalista no Brasil.  

 

As primeiras fábricas brasileiras não empregavam trabalhadores livres. Após algum 

tempo, passaram a utilizar trabalhadores livres ao lado de escravos. De acordo com Campana 

e Boschi (2009, p. 58-9), 

  

O pagamento de salários era ainda visto como algo excepcional, e somente 

mestre e contramestres o recebiam. Operários não qualificados recebiam 

apenas comida e roupas, conforme seu comportamento e qualidade do 

trabalho. As condições de vida dos primeiros operários assemelhavam-se à 

dos escravos: trabalho por treze e até quinze horas, sem descanso semanal 

remunerado nem férias”. 

 

Sem salário que possibilitasse arcar com moradia e alimentação dignas, a vida do 

trabalhador era de extrema pobreza. Conforme Moraes Filho (1971, apud Campana e Boschi, 

2009, p. 25): 

 

Morando em bairros anti-higiênicos, em cabeças-de-porco; aglomeradas as 

famílias em cômodos imundos, sem ar nem luz, entregues os seus chefes a 

trabalhos estafantes e mal remunerados, executados em locais quase sempre 

insalubres, escuros, mal ventilados, assim viviam os trabalhadores. Mulheres 

grávidas e crianças de tenra idade eram obrigadas a mourejar nos serviços 

mais pesados e penosos, durante mais de 12 horas, com salários ínfimos, a 

fim de poderem contribuir, de qualquer forma, com alguma coisa, para o 

orçamento doméstico. 

 

Não era somente o trabalhador nacional que era tratado dessa forma. Os imigrantes 

sujeitavam-se a contratos que possuíam cláusulas vantajosas somente para o contratante 

(CAMPANA E BOSCHI, 2009; GONÇALVES, 2015). A regulação do trabalho era 

desfavorável ao trabalhador. A legislação punia quem não queria trabalhar. O não-trabalho era 

caso de polícia.  

 

Essa era a conjuntura do Estado de inspiração liberal, em que as questões 

sociais não eram prioridade. A relação de trabalho tinha tratamento 

fundamentado no direito civil, e essa forma contratual não poderia restringir 

a liberdade dos contratantes (CAMPANA E BOSCHI, 2009, p. 64). 
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Por não trabalho entenda-se o comportamento dos vadios que não queriam trabalhar de 

forma sistemática, cotidiana, bem como os que não trabalhavam como forma de protesto, de 

pressão por melhores condições de trabalho e salário. De acordo com Munakata (1984), as 

greves ou qualquer ato público dos trabalhadores resultava em confronto violento com a 

polícia, o que tinha por consequência, trabalhadores feridos, presos e mortos. Em represália às 

manifestações dos trabalhadores, ocorriam invasões e fechamento de sindicatos, bem como o 

empastelamento de redação de jornais operários. Os trabalhadores estrangeiros eram expulsos 

com fulcro na lei Adolfo Gordo de 1907 e 1921, e os nacionais eram deportados para regiões 

longínquas do país. “Durante o estado de sítio que vigorou entre 1922 a 1926, centenas de 

operários foram confinados na colônia do Centro Agrícola Clevelândia, localizada junto às 

margens do rio Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, onde muitos pereceram” 

(MUNAKATA, 1984, P. 8). Estes fatos ocorreram sob a égide da Constituição de 1891, de 

cunho liberal. 

 

Mas, como alerta Luiz Werneck Vianna, liberalismo, a rigor, não é sinônimo 

de democracia. Nem tampouco significa “progressista” – a não ser em certas 

épocas difíceis em que o uso de metáforas, nem sempre adequadas, é quase 

que obrigatório. E muito menos equivale a uma postura avessa à violência 

(MUNAKATA, 1984, p. 10). 

 

“A questão social é um caso de polícia”. Esta frase, atribuída ao presidente da 

república Washington Luis, demonstra, de forma inequívoca, como o Estado tratava as 

questões relativas ao trabalho:  

 

A questão social enquanto caso de polícia tornou-se assim mais uma prova 

do caráter obscurantista desta república dita “velha”, já tão desprestigiada 

porquanto “oligárquica”, dominada por latifundiários de mentalidade 

atrasada, que não abriam canais de participação política a ninguém, a 

despeito do liberalismo estampado na Constituição de 1891. Aliás, a frase de 

Washington Luís foi também tomada como mais uma demonstração de que o 

liberalismo brasileiro destinava-se apenas ao consumo externo, “pra inglês 

ver”, de que por trás do “país legal”, de fachada liberal, ocultava-se um “país 

real”, pontilhado de violências e arbitrariedades (MUNAKATA, 1984, p. 

10). 

 

Deste modo, para o liberalismo, o Estado não deve envolver-se na relação de trabalho 

pactuada entre o empresário e o trabalhador, pois são livres para firmarem o contrato como 

indivíduos.  O acordo firmado entre ambos não é da esfera do Estado, a não ser que essa 

relação seja quebrada unilateralmente. “Por isso, no mundo do liberalismo ortodoxo, é 
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inconcebível a existência de uma legislação especial do trabalho, mesmo que seja apenas para 

regulamentar o contrato” (MUNAKATA, 1984, p. 13). O mesmo autor vai adiante nesta 

questão: 

 

Assim, ao menos no que se refere à questão do trabalho, o liberalismo 

brasileiro não pode ser considerado como uma mera “ficção jurídica”, de 

fachada. Pelo contrário, como assinala Werneck Vianna, era um instituto 

teórico e institucional perfeitamente adequado à dominação burguesa: 

garantia o domínio absoluto do patrão dentro da sua empresa (em cujos 

assuntos, privados, o Estado não podia jamais intervir) e assegurava a 

intervenção policial quando este domínio fosse perturbado pelas agitações 

operárias (MUNAKATA, 1984, p. 14). 

 

 Contudo, apesar desse contexto, os trabalhadores não permaneceram inertes, passivos 

diante dessa situação opressiva. Mobilizaram-se e realizaram greves na luta por melhores 

salários e condições de trabalho, além de outras reivindicações que não diziam respeito às 

relações de trabalho, mas referiam-se ao custo de vida, “à carestia que piorou as condições de 

vida da população pobre das cidades” (MUNAKATA, 1984, CARVALHO, 2018, p. 93). As 

greves eram realizadas por categorias e envolviam determinado empresário e empresa 

específica. Cabia ainda aos sindicatos elaborar regulamentos, que deveriam ser cumpridos 

tanto pelos operários quanto pelo industrial, bem como fiscalizar o cumprimento das cláusulas 

contratuais (id., ibid.).  

Nesse panorama político, o papel dos sindicatos era de protagonismo, pois controlava 

o “mercado de trabalho” da categoria que representava (MUNAKATA, 1984). Os sindicatos, 

que representavam as categorias do operariado nascente, estavam próximos demais do 

trabalho escravo, e por isso tinham que impor-se de modo mais incisivo e construir um 

arcabouço de obrigações a ser cumprido pelos industriais “que representavam um verdadeiro 

contrato coletivo de trabalho pelo qual os patrões e trabalhadores chegavam a um acordo 

sobre as relações de trabalho nesta categoria” (MUNAKATA, 1984, p. 19). 

Segundo Munakata, a constituição de sindicatos para negociar com os patrões, em 

nome da coletividade de trabalhadores é uma contradição ao pressuposto teórico liberal do 

individualismo.  

 

Por isso, todas as vezes em que os sindicatos buscavam exercer o controle do 

mercado de trabalho da categoria, os industriais invocavam o princípio da 

“liberdade de trabalho”. Tal princípio, segundo Francisco Leal, membro do 

Centro de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, “é o direito que cada um 
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de nós tem de mandar fazer o serviço, por quem nos ofereça maiores 

garantias e preços menores” (MUNAKATA, 1984, p. 26). 

 

A greve geral deflagrada em 1917, que paralisou a cidade de São Paulo por oito dias, 

evidenciou o rearranjo que também ocorria na prática dos trabalhadores quando mobilizavam-

se em busca de suas conquistas sociais. Essa greve envolveu diversas categorias. 

Consequentemente, eram pressionados diversos empresários e não apenas um. Além das 

questões referentes ao trabalho, foram incluídas na pauta reivindicatória tópicos referentes ao 

custo de vida e à liberdade de associação, que não estavam na alçada de empresários 

decidirem. O Estado, indiretamente, era chamado a intervir (MUNAKATA, 1984). 

Esse contexto de pressão do trabalho sobre o capital, na busca por condições dignas de 

trabalho, melhores salários, e consequentemente melhor condição de vida, ocorreu 

simultaneamente no Brasil e em outros países. As consequências da exploração dos 

trabalhadores, que estavam relegados à pobreza e ao abandono social, eram objeto de 

preocupação dos governantes. 

 

O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, para consagrar o fim da Primeira 

Guerra Mundial, cria, entre outras medidas, a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). A constituição deste organismo, no seu preâmbulo, afirma: 

“considerando que existem condições de trabalho que implicam, para grande 

número de indivíduos, em miséria e privações, e que o descontentamento 

que daí decorre põe em perigo a paz e a harmonia universais, e considerando 

que é urgente melhorar essas condições (...);  

Considerando que a não adoção por qualquer nação dum regime de trabalho 

realmente humano cria obstáculos aos esforços das outras nações desejosas 

de melhorar a sorte dos trabalhadores nos seus próprios territórios;(...)” 

(MUNAKATA, 1984, p. 31). 

 

Nessa conjuntura ocorre a revolução de 1930 e Getúlio Dornelles Vargas assume o 

poder.  

 

2.3 VARGAS: O PAI DOS POBRES E A CLT 

 

O conflito entre trabalhadores e patrões era inegável. Os trabalhadores exigiam 

melhores condições de trabalho, melhores salários. Realizaram diversas greves, não se 

intimidaram diante da repressão violenta da polícia.  

Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, inicia-se o projeto de industrialização do 

país e o declínio da oligarquia dos barões do café. A continuidade da relação conflituosa entre 
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trabalhadores e empresários, gerava insegurança política e não dava sustentação e equilíbrio 

para Vargas por em prática o projeto, de “alavancar o salto de industrialização do país” 

(ANTUNES, 2006, p. 85-6). Antunes (2006, p. 84) assevera ainda que “a obra maior da 

engenharia política getulista foi trazer as classes trabalhadoras para a agenda do estado, 

politizar a ‘questão social’, tirá-la do espaço exclusivo da criminalização e das delegacias 

policiais” (id., p. 84). Mais adiante, completa: 

 

Vitorioso à frente de um movimento que recusava o domínio único das 

oligarquias cafeeiras, o estancieiro dos pampas foi buscar nas várias 

oligarquias e frações dissidentes a base para liderar um projeto político que 

possibilitasse o salto definitivo do Brasil, do mundo agrário-exportador para 

o universo urbano-industrial, capaz de sustentar um novo projeto para a 

nação. Mas era necessária também uma nova forma de relacionar-se com a 

classe trabalhadora, era necessário tirá-la da triste condição de “caso de 

polícia”, como dizia o presidente deposto em 1930, Washington Luís e tratá-

la como uma verdadeira “questão social”, trazendo o trabalho para o centro 

da vida nacional. É exatamente neste universo que se pode compreender a 

questão trabalhista, que conferiu a Vargas o título de pai dos pobres e o 

converteu no mais importante representante da nossa classe dominante em 

toda a história republicana brasileira (ANTUNES, 2006, p. 84). 

 

Não seria possível viabilizar o projeto desenvolvimentista e a consequente hegemonia 

da elite emergente se fossem mantidas as condições de instabilidade até então vigentes no 

âmbito do trabalho, ou seja, greves, confronto direto de trabalhadores com a polícia, 

empresários buscando contratar quem se sujeitasse ao menor salário, trabalhadores vivendo 

em condições insalubres no ambiente de trabalho, além de viverem na pobreza, miséria e 

exclusão social.  

Dessa forma, a adesão e submissão dos trabalhadores foi essencial ao estabelecimento 

da nova ordem política e social. Ensina Antunes (2006, p. 85) que “o suporte dos 

trabalhadores, entretanto, conferia a Vargas o equilíbrio necessário para manter o seu projeto 

de dominação burguesa de novo tipo”. E prossegue: 

 

Tal qual um Bonaparte, Vargas precisava da classe operária como força, 

suporte, âncora em sua relação com as classes que de fato representava, ou 

seja, as frações agrárias tradicionais e as forças industriais emergentes. Mas 

para representar os de cima, precisava do apoio dos de baixo.  É aqui que 

reside o papel central da legislação social e trabalhista criada sob o governo 

Vargas, desde o início dos anos 30, até a Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), de 1943. (...) Este foi o centro da arquitetura getulista, necessária 

para manter o seu projeto nacionalista, estatal e industrial (ANTUNES, 

2006, p. 85).  
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Figura 2: Concentração trabalhista de 1º de Maio - estádio do Pacaembu, São Paulo, 1944. 

 

Fonte: CPDOC/CDA Vargas2 

 

Os sindicatos foram trazidos para a tutela e controle do Estado, que delimitou seu raio 

de ação, “retirando sua autonomia do ponto de vista da defesa de seus interesses de classe, 

tornando-os órgãos consultivos e técnicos, nos termos do Decreto nº 19.770, de 19 de março 

de 1931” (DUARTE, 2015, p. 75). 

Contudo, de acordo com Carvalho (2018), os direitos sociais foram os que mais 

avançaram a partir de 1930. 

 

O ano de 1930 foi um divisor de águas na história do país. A partir dessa 

data, houve aceleração das mudanças sociais e políticas, a história começou 

a andar mais rápido. Uma das primeiras medidas do governo revolucionário 

foi criar um Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A seguir, veio 

vasta legislação trabalhista e previdenciária, completada em 1943 com a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CARVALHO, 2018, p. 91). 

 

Assim como a elite agrária protelou a abolição oficial da escravidão, buscando a 

manutenção da conjuntura favorável ao seu negócio, bem como reagiu à monarquia através do 

golpe militar que proclamou a República, “visando à manutenção dos privilégios contra a 

enorme perda de capital causada pela libertação dos escravos”(COSTA, 2018, p. 95), a nova 

burguesia não se calou ante o arcabouço de direitos que se estruturou como proteção social ao 

trabalho. A mesma elite que discordava da ingerência do Estado na esfera do trabalho, em 

                                                 
2 Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/PrimeiroMaio . Acesso em 10 dez. 2018. 
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amparo ao trabalhador, aceitava de bom grado a interferência do Estado se fosse em seu 

proveito (COSTA, 2018). 

Deste modo, a burguesia reagia de diversas formas. Por um lado, exercia  

 

pressão junto aos órgãos elaboradores da nova legislação social, apelando 

para todos os meios ao seu alcance, chegando até ao argumento ad terrorem, 

incriminando o Ministério do Trabalho de haver inventado a questão social 

entre nós, criando a desarmonia entre empregados e empregadores... 

(GOMES, 1979, p. 18).  

 

Por outro, a burguesia não cumpria a legislação trabalhista, o que fazia com que os 

trabalhadores buscassem a Justiça do Trabalho para fazer valer seus direitos. Incansável, a 

burguesia apelou “para os jornais, com abundante matéria paga. O Correio da Manhã, por 

exemplo, manteve durante muito tempo (...) uma seção que sempre repisava essa tese” 

(FILHO, 1979, p. 18-19): o Ministério do Trabalho inventou a questão social entre nós. 

A legislação de proteção ao trabalho compilada na CLT, embora aplicada somente aos 

trabalhadores urbanos, teve papel crucial na inclusão social, proporcionando ambiente sócio-

político propício ao desenvolvimento do capitalismo (DELGADO, 2015). 

  

Mas a resistência às novas leis, mesmo depois de 30, continuou por parte dos 

empresários. Não foi aceita assim tão voluntariamente, como pensam alguns, 

apesar do novo pacto social, indiscutivelmente favorável à burguesia: os 

trabalhadores perderam totalmente qualquer resquício de autonomia e de 

livre politização, em troca da segurança (relativa) das suas condições de 

emprego no regime capitalista. Para tranquilizar a burguesia nacional, e bem 

dentro da sua ideologia positivista de ordem e progresso, de melhorar 

conservando...(...) Aí está a tranquilização da burguesia nacional quanto às 

finalidades e o destino do movimento recém-vitorioso (FILHO, 1979, p. 18). 

 

A luta pelos direitos do trabalho no Brasil, está intrinsicamente ligada à luta pelos 

direitos de cidadania, já que o recente passado escravista relegou o trabalho e o trabalhador a 

uma posição inferior, pois os escravos, que constituíam a maioria da população de 

trabalhadores do país, eram definidos pelo fato de não terem direitos: 

 

...em nossa experiência, pode-se dizer que ocorreu uma espécie de 

superposição de demandas por direitos, especialmente após a proclamação 

da República, em 1889, o que deu ao processo de construção da cidadania 

grande complexidade. Além disso, pode-se ressaltar que, por razões 

históricas, os direitos sociais, especialmente os do trabalho, assumiram 

posição estratégica para a vivência da cidadania, o que se reforçou pela 
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fragilidade dos direitos civis e pelo desrespeito aos direitos políticos, 

infelizmente muito praticado ao longo do século XX (GOMES, 2002, p. 12). 

 

Na história dos direitos do trabalho estão retratadas as experiências dos trabalhadores e 

sua luta para alcançar estes direitos, ao passo que de outro lado está a ação do Estado, seja 

formulando, seja implementando estes direitos. É “uma história cheia de dificuldades e 

resistências (em particular do empresariado), que tem um começo, mas que certamente não 

terá um fim, já que as lutas por direitos de cidadania são permanentes” (GOMES, 2002, p. 9). 

 

2.4 O TRABALHO E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Durante a ditadura civil-militar, foi posta em prática uma política de “desmonte 

regulatório das normas trabalhistas” (BABOIN, 2015, p. 125), além do controle das ações dos 

sindicatos dos trabalhadores. Após esse período, a partir da década de 1980, de acordo com 

Pereira (2006, p. 152), “graças à mobilização da sociedade, as políticas sociais tornaram-se 

centrais, nessa década, na agenda de reformas institucionais que culminou com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988”. 

No curso das sessões da Constituinte, “diante dos debates acalorados, era pouco 

possível pleitear a redução de direitos trabalhistas, visto o atual estágio social de grandes 

mobilizações dos trabalhadores que tomavam conta do Brasil” (SOUZA, 2015, p. 185). 

 

Nesta Constituição, a reformulação formal do sistema de proteção social 

incorporou valores e critérios que, não obstante antigos no estrangeiro, 

soaram, no Brasil como inovação semântica, conceitual e política. Os 

conceitos de “direitos sociais”, “seguridade social”, “universalização”, 

“equidade”, “descentralização político-administrativa”, “controle 

democrático”, “mínimos sociais”, dentre outros, passaram, de fato, a 

constituir categorias-chave norteadoras da constituição de um novo padrão 

de política social a ser adotado no país. Como era de se esperar, tais 

inovações, ainda que formais, assustaram os adeptos brasileiros da ortodoxia 

liberal, já em franca ascensão nos países capitalistas centrais. Por isso elas 

foram alvo da “retórica intransigente do pensamento reacionário”, que 

segundo Hirschmann (1987), por falta de argumentos consistentes, abusa do 

exagero, nas suas análises; da ameaça de hecatombe, nas suas previsões; e da 

ironia ou do deboche, nas suas apreciações a respeito do pensamento 

adversário” (PEREIRA, 2006, p. 152). 

 

Diante desse contexto, afirma a procuradora do trabalho, dra. Cláudia Honório, que  
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Antevendo o aumento das pressões pela desregulamentação do trabalho nas 

décadas seguintes, o constituinte de 1988 deslocou os direitos sociais 

trabalhistas do capítulo da ordem econômica e social, onde se localizavam 

nas Constituições anteriores, inserindo-os em seu Capítulo II (Dos Direitos 

Sociais) do Título II, destinado aos Direitos e Garantias Fundamentais (art. 

7º ao 11). Com esse movimento inédito, a Constituição de 1988 alçou os 

direitos sociais dos trabalhadores à condição de direitos fundamentais, 

como patamar mínimo civilizatório deferido ao trabalho, verdadeiras 

cláusulas pétreas (CF/1988, art. 60, § 4º, IV) que os coloca a salvo de 

qualquer intenção desregulamentadora do poder constituinte derivado e do 

poder legislativo infraconstitucional (HONÓRIO, 2018, p. 13). 

 

Portanto, em termos jurídicos, a Carta Magna de 1988 é “o instrumento que regula as 

relações de trabalho no Brasil” (SOUTO MAIOR, 2017b, p. 10) o que impede normas 

infraconstitucionais de colidirem com seus ditames, pois a Constituição 

 

Em seus artigos 7º a 9º, a partir do pressuposto de que as leis trabalhistas 

visam a melhoria da condição social dos trabalhadores, relacionou quais são 

os direitos trabalhistas de modo que a legislação infraconstitucional anterior 

ou foi recepcionada pela Constituição e vale, ou não foi recepcionada, 

deixando, pois, de ter valor jurídico (SOUTO MAIOR, 2017b, p. 10). 

 

Contudo, apesar dos esforços dos constituintes e dos trabalhadores, que influenciaram 

ativamente a elaboração da nova Constituição, que seria “a sétima em 160 anos, desde a 

independência, em 1822: média de uma a cada 22 anos” (COSTA, 2018, p. 141), os direitos 

sociais nela inscritos nunca extrapolaram suas páginas e “as violações cotidianas” (COSTA, 

2018, p. 142) a seus ditames, como as perpetradas pela atual reforma trabalhista, “tornam a 

Carta Magna uma peça de ficção” (COSTA, 2018, p. 14). 
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3  REFORMA TRABALHISTA – LEI 13.467/2017  

 

A elite empresarial nacional, “que somente consegue enxergar a questão trabalhista 

sob as lentes ou escravista ou liberal” (MARCATTI, 2015, p. 38) graças a um somatório de 

forças com o Estado, obteve sucesso em seu intento de desestruturar o arcabouço legal que 

minimizava, pelo menos no dispositivo legal, o desequilíbrio de forças e a pressão 

exploratória exercida pelo capital sobre o trabalho. 

Em 08 de junho de 2016, 150 empresários de diversos setores reuniram-se com o 

presidente (interino) da República e o lembraram da necessidade de levar a cabo reformas no 

âmbito da previdência e da legislação trabalhista (SOUTO MAIOR, 2017a). Deste modo, 

aproveitando a conjuntura favorável, decorrente de instabilidade política, em 23 de dezembro 

de 2016 o governo envia ao Congresso Nacional um anteprojeto que alterava 7 artigos do 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho e a Lei 

6.019/74. Lá recebeu o número PL 6.787/16. Após tramitar, foram modificados mais de 100 

dispositivos da CLT. Ato contínuo, o texto foi encaminhado ao Senado, sendo cadastrado 

como Projeto de Lei da Câmara 38/2017. Assim, o Projeto de Lei citado resultou na Lei nº 

13.467/2017, que “altera, cria ou revoga mais de cem artigos e parágrafos da CLT e mudará 

de forma substancial o mercado de trabalho brasileiro” (CARVALHO, 2017, p. 1). 

Aprovada em tempo exíguo para matéria de tamanha relevância para a sociedade 

brasileira, fundamentada em discurso antigo, crítico à CLT, e por conseguinte de ataque aos 

direitos dos trabalhadores, que sempre é articulado pelo empresariado ao abordar o arcabouço 

legal de proteção ao trabalho, principalmente em momentos de crise econômica, tais como o 

que diz que a CLT tornou-se desnecessária por ser anacrônica, fora do contexto atual das 

relações de trabalho e da evolução tecnológica, estimula litígios, é rígida, impedindo a livre 

contratação de trabalhadores. Gera insegurança jurídica, em razão do modelo de Justiça do 

Trabalho adotado, que atua pró-trabalhador, exacerba a desigualdade social, pois só traz 

benefícios para quem trabalha sob carteira assinada, relegando a situações precárias de 

trabalho uma grande parcela da população, além de ser empecilho ao crescimento econômico 

e à redução de custos das empresas. Outro fator é a falta de liberdade decorrente da ingerência 

do Estado nas relações de trabalho, pois a CLT é fruto da outorga de um governo ditatorial 

(SOUTO MAIOR, 2017a; DIAP, 2017; SILVA, 2017; SEVERO, 2017; TEIXEIRA, 2017, 

BRASIL, 2017a). 

 



    30 

 

Figura 3: “Privilégios Ameaçados”, Rodrigo Leão. 

 

Fonte: Capa do Le Monde Diplomatique, agosto de 2015. 

 

Inspirada na gravura de Debret exposta na figura 1, o contexto foi atualizado. 

Contudo, a desigualdade social continua inalterada. Os atores sociais estão perfeitamente 

definidos pelas suas roupas e acessórios. Se antes os escravos não podiam usar calçados, os 

trabalhadores de hoje devem usar uniformes que os caracterizam como serviçais. Os senhores 

têm acesso a bebidas e alimentos refinados. A ostentação dos símbolos de marcas 

reconhecidas pela sociedade como de acesso seleto, são expressão de sua posição social. A 

babá cuida da criança da senhora, enquanto ela mima os cãezinhos da moda. A superioridade 

dos senhores em relação aos serviçais fica evidenciada nesta tela, tanto quanto na gravura de 

Debret. A manutenção desses privilégios requer delimitação clara dos papéis que estão 

reservados a cada um. 
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3.1 A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO  

 

De acordo com o legislador, a Lei nº 13.467/2017 veio flexibilizar a rigidez da CLT 

anterior, modernizá-la, em benefício do Brasil, dos trabalhadores desempregados, dos 

informais (BRASIL, 2017a).  

Porém, o que se verifica, ao cotejar as alterações realizadas com os dispositivos 

constitucionais de proteção ao trabalho, é que a retórica utilizada pelo legislador para 

fundamentar a reforma trabalhista não se coaduna com os impactos que tal reforma trará para 

os trabalhadores empregados, informais ou desempregados, pois seu efeito prático é a 

precarização do trabalho decorrente da derrogação do aparato legal de proteção social ao 

trabalho, que já não era cumprido pelas empresas desde a criação da CLT. Na realidade, 

apesar da retórica pró-trabalhador, “tal reforma se apresenta como retrocesso na proteção 

social dos trabalhadores” (HONÓRIO; VIEIRA, p.2) já que seu teor atende à pauta de 

empresários e não a dos trabalhadores, e está “bem longe de constituir a modernização das 

relações de trabalho, pois as mudanças implementadas remetem ao liberalismo do século 

XIX” (ARANTES, 2017, p.44).   

Para Alves, a precarização do trabalho aparece maquiada através do termo 

flexibilização. 

Nas últimas décadas, devido à crise estrutural e ao novo patamar de luta de 

classes, expresso pela ofensiva do capital na produção e reprodução social 

por meio das ideologias do neoliberalismo e do pós-modernismo, torna-se 

exposta a condição de precariedade ontológica da força de trabalho como 

mercadoria. Ora, a precarização do trabalho expõe a condição de 

precariedade latente. O processo de precarização do trabalho, que aparece 

sob o neologismo da flexibilização do trabalho, impõe-se não apenas por 

meio da perda de direitos e do aumento da exploração da força de trabalho, 

por meio do alto grau de extração de sobretrabalho de contingentes operários 

e empregados da produção social. A precarização do trabalho se explicita 

através do crescente contingente de trabalhadores desempregados supérfluos 

à produção do capital (ALVES, 2007, p. 126).  

 

É essencial ressaltar que a CLT não é a mesma da época em que foi promulgada, pois 

já passou por mais de “quinhentas alterações” (ARANTES, 2017, p. 43), acompanhando as 

mudanças que ocorreram na sociedade, no mundo do trabalho, não estando ultrapassada. 

Ademais, há uma gama de legislações complementares à CLT que inviabilizam qualquer 

argumento acerca de sua caducidade, bem como do aparato legal de proteção ao trabalhador. 

Antigo, na realidade, é o esforço da elite brasileira em desconstruir a legislação 



    32 

 

implementadora dos direitos sociais decorrentes do trabalho, extinguir a Justiça do Trabalho e 

o aparato de fiscalização da aplicação das leis do trabalho. 

Quanto à CLT ser fruto da concessão de Getúlio Vargas, um ditador, é um argumento 

frágil, sem fundamento histórico, pois já havia legislação trabalhista antes do Governo de 

Vargas, porém, existia de forma esparsa. Com a promulgação da CLT em 1º de maio de 1943, 

foi reunida e sistematizada “toda a legislação até então elaborada no campo do Direito do 

Trabalho” (GOMES, 2002, p. 39). 

O “Mito da Outorga” (CASTRO, 2015, p. 79; DUARTE, 2015, p. 65), isto é, “o 

entendimento da CLT como uma dádiva de Getúlio Vargas aos trabalhadores do Brasil” 

(DUARTE, 2015, p. 65), fazia parte de seu projeto político, conforme já argumentado acima. 

Paranhos (apud Castro, 2015, p. 79) explica com clareza o contexto da elaboração dessa 

ideologia, que ignorava “a pressão exercida pelos movimentos operários”. 

 

Na impossibilidade de extinguir a luta de classes, o Estado cuidou de 

fazer dela um poderoso auxiliar das estratégias de dominação que tinham por 

finalidade a subordinação política das classes trabalhadoras em nome da 

“colaboração de classes”. Somente assim se instauraria o clima de “paz e 

trabalho”, condição necessária para assegurar o processo normal de 

acumulação de capitalistas nos centros urbanos industriais (CASTRO, 2015, 

p. 80). 

 

Para exemplificar, sob esse novo paradigma, o negociado passa a prevalecer sobre o 

legislado, para conferir maior liberdade de decisão aos trabalhadores e ao empresariado, 

ficando ao arbítrio de ambos decidir o melhor para eles, segundo o legislador. 

Consequentemente, o sindicato dos trabalhadores deveria ter papel relevante nesse processo.  

Porém, ao privilegiar o negociado em detrimento do legislado, o que se busca alcançar 

é a desregulamentação da legislação de proteção ao trabalho. É conclusão óbvia, pois a 

prevalência do negociado sobre o legislado já é previsto na Constituição, porém, só pode 

ocorrer se for para melhorar as condições de trabalho dos empregados. Ressalta-se que, 

“constitucionalmente, pois, estão consagrados dois princípios jurídicos trabalhistas: o do não 

retrocesso e o da progressividade” (SEVERO, 2017, p. 23). 

Embora a nova CLT não restrinja a atividade sindical, desfere um golpe potente, 

enfraquecendo-a, “por intermédio de diversos expedientes combinados”, e também não 

aborda “questões fundamentais para promover o fortalecimento e para a constituição de 

entidades sindicais representativas e com capacidade de efetivamente organizar os 
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trabalhadores na defesa dos interesses da categoria e da classe trabalhadora” (TEIXEIRA, 

2017, p. 56). 

 

Ao invés disso, a reforma proposta afeta significativamente o sindicalismo e 

sua capacidade de ação coletiva, introduzindo medidas que enfraquecem e 

esvaziam os sindicatos. Entre as alterações promovidas, destacamos as 

seguintes: 1) o aprofundamento da fragmentação das bases de representação 

sindical; 2) a prevalência do negociado sobre o legislado e a inversão da 

hierarquia dos instrumentos normativos; 3) a possibilidade da negociação 

individual de aspectos importantes da relação de trabalho; 4) a eliminação da 

ultratividade dos acordos e da cláusula mais favorável; 5) a representação 

dos trabalhadores no local de trabalho independentemente dos sindicatos; 6) 

a redução dos recursos financeiros aos sindicatos. Em síntese, apesar de não 

colocar em discussão a reforma sindical, o projeto aprovado produz impactos 

negativos sobre os sindicatos, o que pode trazer consequências nefastas para 

o futuro da democracia e para a constituição de uma sociedade menos 

desigual (TEIXEIRA, 2017, p. 56). 

 

O novo diploma legal permite o trabalho intermitente, assim considerado o trabalho 

com subordinação, em que a prestação de serviço não é contínua, alternando-se períodos de 

atividade com inatividade. Não há relação de emprego. Não há garantia de continuidade do 

trabalho, tornando a vida do trabalhador incerta ante os compromissos que lhe são inerentes, 

pois o trabalho só será remunerado quando for efetivamente realizado. Deste modo, o 

trabalhador intermitente deverá ter o máximo de vínculos que seja possível manter, para que 

possa auferir ganho que possibilite manter, minimamente, a si e à sua família. O trabalhador, 

sob o trabalho intermitente, não terá garantia de remuneração equivalente ao salário mínimo 

nacional, previsto na Constituição, que não vincula tal remuneração à jornada de trabalho 

(GARCIA, 2018). 

O trabalhador intermitente vive em constante desassossego, sem saber como será o dia 

seguinte. Tal contrato é utilizado na Inglaterra, onde é conhecido por contrato zero hora, em 

razão da ausência de garantia de um mínimo horas trabalhadas.  

A reforma trabalhista dificulta o acesso do trabalhador à justiça do trabalho, em 

evidente violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal pois ele passa a suportar o 

risco de tal empreitada, ou seja, caso tenha seu pleito indeferido deverá arcar com o 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em caso de perícia, deverá 

arcar com os respectivos honorários. Assim, a Lei 13.467/2017 “amplia de várias maneiras as 

facilidades de defesa para o empregador e dificulta a produção de provas para o trabalhador, 
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demonstrando visível desequilíbrio em prol do capital e materializando o deslocamento da 

proteção legal para a empresa” (ARANTES, 2017, p. 45). 

A Lei 13.467/17 alterou também alguns dispositivos da Lei 6.019/74, que já havia sido 

alterada pela Lei 13.429/17, de 31/03/2017. Porém, com as alterações promovidas pela Lei da 

reforma trabalhista, a terceirização foi ampliada para a atividade fim da empresa.  

A legalização para terceirização da atividade fim da empresa “implica contratação de 

trabalhadores por empresa interposta, configurando intermediação ilícita de mão de obra, 

fraude ao regime de emprego coibida pelo art. 9º da CLT” (AMORIM, 2018, p. 117), bem 

como ao “regime constitucional de emprego socialmente protegido” (AMORIM, 2018, p. 

118) e as normas internacionais de proteção ao trabalho, dentre outras, a Recomendação 198 

da Organização Internacional do Trabalho (doravante OIT), de 31 de maio de 2006, e a 

Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho publicada pela mesma 

OIT em 1998, que relacionou “alguns pontos como essenciais para atingir os objetivos da 

agenda do trabalho decente (ARANTES, 2017, p. 47). 

  

Essa redução protetiva decorre da ausência, no emprego terceirizado, de 

elementos que integram o conteúdo de sentido histórico conferido pela 

Constituição de 1988 à relação de emprego, e que têm por função conferir-

lhe alta densidade de proteção social: a integração do trabalhador na 

organização da empresa, a pretensão de continuidade do vínculo de trabalho 

e a pessoalidade na prestação do labor. A Constituição de 1988 inseriu os 

direitos sociais dos trabalhadores no Capítulo II – Dos Direitos Sociais – de 

seu Título II, dedicado aos Direitos e Garantias Fundamentais, iniciando essa 

proclamação em seu art. 7º, inc. I, com reconhecimento do direito à “relação 

de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa”. Aqui 

a relação de emprego figura como fonte de todos os demais direitos 

trabalhistas previstos nos artigos 7º a 11, além dos direitos previstos na 

legislação infraconstitucional e nas negociações coletivas (AMORIM, 2018, 

p. 118).  

 

Neste contexto, destaca-se a terceirização como modalidade, técnica ou ferramenta de 

gestão e fator de precarização do trabalho. 

 

Assim, a terceirização assume centralidade na estratégia patronal, já que suas 

diversas modalidades (tais como cooperativas, pejotização, organizações não 

governamentais, além das redes de subcontratação) concretizam “contratos”, 

ou formas de compra e venda da força de trabalho, em que as relações 

sociais entre capital e trabalho são disfarçadas ou travestidas de relações 

interempresas/instituições, além de estabelecer contratos por tempo 

determinado, flexíveis, de acordo com os ritmos produtivos das empresas 

contratantes e as quase sempre imprevisíveis oscilações de mercado que 
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desestruturam o trabalho, seu tempo e até mesmo sua sobrevivência. 

(ANTUNES; DRUCK, 2014, p. 17).  

 

De acordo com Arantes (2017), para a OIT, o trabalho decente pode ser definido do 

seguinte modo: 

 

O conceito de trabalho digno resume as aspirações do ser humano no 

domínio profissional e abrange vários elementos: oportunidades para realizar 

um trabalho produtivo com uma remuneração equitativa; segurança no local 

de trabalho e proteção social para as famílias; melhores perspectivas de 

desenvolvimento pessoal e integração social; liberdade para expressar as 

suas preocupações; organização e participação nas decisões que afetam as 

suas vidas; e igualdade de oportunidades e de tratamento para todas as 

mulheres e homens (ARANTES, 2017, p. 47).  

 

Apesar do Brasil ter aderido à agenda de trabalho decente em 02 de junho de 2003, e 

ser signatário de outras normas da OIT, a realidade do país na esfera dos direitos trabalhistas é 

de resistência à aplicação das mesmas normas a que aderiu.   

A ferramenta de gestão denominada terceirização promove “alta rotatividade de mão 

de obra”, conforme evidencia resultado de pesquisa que “analisa o processo de terceirização 

no Estado de São Paulo no período de 1985 a 2010”, em que ficou demonstrado que o vínculo 

do trabalhador terceirizado com seu posto de trabalho é, em média, 18 meses. O patamar 

salarial do terceirizado é inferior ao trabalhador com vínculo de emprego direto com a 

empresa contratante (AMORIM, 2018, p. 120). 

Essa fluidez, essa impermanência do vínculo empregatício, prejudica a aquisição do 

direito de gozo de férias anuais, ou quando adquiridas, em razão da extinção do contrato ou de 

novo vínculo, recebem em pecúnia o período não usufruído, prejudicando a convivência 

social e familiar, bem como “esvazia a eficácia do direito fundamental à regeneração física e 

mental” do trabalhador (AMORIM, 2018, p. 121). 

 

A respeito da terceirização ampla, a reforma busca legitimar a intermediação 

de mão de obra, o que consubstancia a coisificação do ser humano e a 

transformação do trabalho em mercadoria, ação condenada desde a 

Declaração de Filadélfia elaborada em 1944 pela OIT, documento que serviu 

de modelo para a Carta das Nações Unidas e para a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem. A quebra da relação bilateral de contrato 

historicamente estabelecida entre empregado e empregador, com a 

interposição de um terceiro entre os sujeitos da relação de trabalho, afronta o 

Direito do Trabalho, atenta contra a dignidade humana e o valor social do 

trabalho e contra as garantias da Constituição da República (ARANTES, 

2017, p. 45).  
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Diante do estudo realizado, é possível   

 

… afirmar que a reforma trabalhista não é compatível com a agenda de 

trabalho decente de que trata o protocolo assinado pelo Brasil com a 

Organização Internacional do Trabalho, no ano de 2006. A reforma 

trabalhista, assim como concebida e aprovada por influência do setor 

econômico e das forças do grande capital nacional, virá provocar a 

precarização dos contratos e das condições de trabalho, aumentando 

descontroladamente a jornada de trabalho, reduzindo intervalo intrajornada, 

fracionando as férias e desrespeitando inclusive os patamares mínimos de 

proteção à saúde e segurança do trabalhador (ARANTES, 2017, p. 44). 

 

Outrossim, é essencial reiterar que o interesse que motivou a colonização do Brasil foi 

a exploração destas terras para atender aos interesses econômicos de Portugal e dos 

empresários mercantis. Como assevera Costa, 

 

O Brasil, portanto, nasce como um vasto, racional e articulado 

empreendimento comercial. O parco governo português que se estabelece 

por aqui é apenas de caráter arrecadador e de vigilância, com o intuito de 

garantir o quinhão de Portugal. Nesse ambiente de parceria público-privada, 

visando o favorecimento mútuo entre governo e empresários, é que se lança 

a pedra fundamental do país. (...) Passaram-se os séculos e não conseguimos 

nos livrar dessa configuração inicial, que permaneceu intocável, para 

desgraça da nação, no espaço e no tempo (COSTA, 2018, p.18). 

 

Ainda hoje a burguesia nacional não tem um projeto de nação para o Brasil. O 

interesse dessa elite é a exploração do trabalho humano sem o mínimo de contrapartida que 

civilize essa relação e a eleve a um patamar de respeito ao trabalhador, através do “exercício 

de um trabalho decente”, digno, desvinculado de seu passado escravagista, atado “a coisa de 

negro e pobre” (SOUZA e ALVES, 2015, p.24). Ao invés disso, optam pelo atraso, pelo 

retrocesso social, pela preservação da dinâmica da escravidão nas relações de trabalho no 

Brasil como alavanca para um suposto futuro de progresso e desenvolvimento para o país. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

O objetivo geral do presente trabalho foi conhecer de que forma a atual Reforma 

Trabalhista contribui para intensificar a precarização do trabalho. Os objetivos secundários 

nortearam a construção da resposta ao objetivo geral. A reforma trabalhista, levada a efeito 

através da Lei 13.467/2018, cumpriu o trâmite legislativo de forma açodada, sem diálogo com 

a sociedade, e sem considerar as ponderações dos juristas, de alguns ministros do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), do Ministério Público do Trabalho (MPT) e dos sindicatos dos 

trabalhadores, quanto ao retrocesso social que seguiria à sua promulgação. De fato, foram 

considerados os pleitos e interesses das empresas.  

Portanto, a Lei da Reforma Trabalhista tem em muitos de seus dispositivos, conforme 

já citado, ora de forma direta, ora de modo sub-reptício, “intento desregulamentador, 

afastando direitos fundamentais sociais dos trabalhadores e, com isso, reduzindo o patamar de 

proteção social conferido pelo constituinte” (HONÓRIO, 2018, p. 13).  

Quanto ao primeiro objetivo específico, a Lei da Reforma Trabalhista viola os artigos 

5º, inciso XXXV, ao dificultar o acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho, pois de acordo 

com a nova legislação, ele terá que arcar com honorários periciais e caso seu pleito seja 

negado, também arcará com custas processuais e honorários advocatícios. Transgride ainda os 

artigos 7° ao 11°, pois desvirtua o regime de emprego, favorecendo o trabalho autônomo, 

derroga a proteção jurídica trabalhista aos trabalhadores com diploma de curso superior e com 

salário igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social, legaliza o trabalho intermitente, violando direito fundamental ao salário 

mínimo, regulamenta a terceirização total, criando a figura da empresa sem empregados, bem 

como privilegia o negociado sobre o legislado. 

Desse modo, apesar do discurso distorcido, que atribui à Reforma Trabalhista ares de 

modernidade salvadora, considerando o segundo objetivo específico, verificou-se que, na 

realidade, as consequências para o trabalhador brasileiro decorrentes do vigor da Lei 

13.467/2017, restará o trabalho precarizado, entendido este como sendo um trabalho incerto, 

desregulamentado, com horas ampliadas e salário reduzido, aumento da informalidade e dos 

riscos à saúde física e mental do trabalhador, além da desorganização coletiva dos 

trabalhadores através do enfraquecimento dos sindicatos laborais, dificuldade em acessar a 

Justiça do Trabalho, bem como o esvaziamento da Justiça do Trabalho. Além do exposto, toda 

essa flexibilização, que é sinônimo de desregulamentação, desproteção, traz consequências 
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para o exercício pleno da cidadania, fazendo do trabalhador, de acordo com Cunha e Gomes 

(2007), um “quase-cidadão”, um subcidadão, ou melhor, um cidadão flexível, para adequar-se 

à legislação também flexível que foi promulgada. 

Assim, considerando o terceiro objetivo específico, tal contexto de derrogação da 

legislação de proteção ao trabalho só interessa aos empresários, que são o grupo que se 

beneficiará com a desregulamentação trabalhista implementada, acrescentando à sua taxa de 

retorno o que deveria ser pago ao trabalhador como contrapartida mínima, civilizatória, nessa 

relação desigual com o capital. 

Deste modo, o objetivo geral deste trabalho foi alcançado, pois conheceu-se  que a 

forma pela qual a atual Reforma Trabalhista contribui para intensificar a precarização do 

trabalho deu-se através da derrogação dos direitos trabalhistas de proteção ao trabalhador, que 

na prática, implicou em retrocesso social, levando as relações de trabalho ao estágio que 

vigorava no século XIX, ou seja, precárias, sem garantia de certa continuidade do vínculo de 

trabalho, em prejuízo da efetivação de direitos que a ela estão ligados, tais como férias, seguro 

desemprego, auxílio doença, bem como baixa remuneração, alta rotatividade de pessoal, além 

da desintegração do coletivo dos trabalhadores, desmobilizando-os.  

Contudo, historicamente, os trabalhadores partiram de uma situação pior do que essa. 

Então, há que se reorganizar, absorver o golpe e inspirar-se na determinação, resistência e 

coragem dos trabalhadores de ontem para avançar, pois como afirmou Ângela Castro Gomes 

(2002, p. 9) a “luta por direitos de cidadania é permanente”. 

 

 

 

 

 



    39 

 

5 REFERÊNCIAS 

  

ALVES, Giovanni. Dimensões da Reestruturação Produtiva: ensaios de sociologia do 

trabalho. 2ª ed. Londrina: Praxis; Bauru: Canal 6, 2007.  

 

AMORIM, Helder Santos. Terceirização na reforma trabalhista. In: HONÓRIO, Cláudia; 

VIEIRA, P.J.; (orgs.). Em defesa da Constituição: primeiras impressões do MPT sobre a 

reforma trabalhista. Brasília: Gráfico Movimento, 2018.  

 

ANTUNES, Ricardo. De Vargas a Lula: caminhos e descaminhos da legislação trabalhista no 

Brasil. Pegada – A revista da Geografia do trabalho. Vol. 7, nº 2, p. 83-88, nov. de 2006. 

Disponível em: http://files.adrianonascimento.webnode.com.br/200000233-

efcf7f0c95/Antunes,%20Ricardo.%20De%20Vargas%20a%20Lula.pdf. Acesso em 

08/08/2018. 

 

ANTUNES, R; DRUCK, G. A epidemia da terceirização. In ANTUNES, R. (org.), Riqueza e 

miséria do trabalho no Brasil, vol III. São Paulo: Ed. Boitempo, 2014.  

 

ARANTES, Delaíde A. Miranda. A reforma trabalhista e seus impactos nas condições de 

trabalho decente. In: FARIAS, James M.A.; GOMES, Maria Beatriz T.; LEIRIA, Maria de 

Lourdes (orgs.). Trabalho decente. São Paulo: LTr, 2017, p. 43-8. 

  

BABOIN, José Carlos de Carvalho. Controle trabalhista e desmonte regulatório (1964 a 

1968). In: MACHADO, G.S.S.; SOUTO MAIOR, J.L..; YAMAMOTO, P.C. (coords.). O 

mito: 70 anos da CLT: um estudo preliminar. São Paulo: LTr, 2015, p. 124-9.  

 

BIBLIOTECA NACIONAL, Para uma história do negro no Brasil. Rio de Janeiro: 

Biblioteca Nacional, 1988. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão Especial. Parecer ao Projeto de Lei no 6.787, 

2016, Poder Executivo. Relator: Deputado Rogério Marinho. Brasília: Câmara dos 

Deputados, 2017a. 

 

____. Senado Federal. Comissão de Assuntos Sociais. Parecer ao Projeto de Lei da 

Câmara no 38, 2017. Relator: Senador Ricardo Ferraço. Brasília: Senado Federal, 2017b. 

 

CAMPANA, Priscila; BOSCHI, Olga Maria. A falácia do discurso da doação das leis 

trabalhistas. Recuperando outras memórias históricas. Revista de Informação Legislativa. 

Brasília a. 46 n. 181, p. 53-70, jan/mar. 2009. 

 

CARDOSO, Adalberto. Escravidão e sociabilidade capitalista: um ensaio sobre inércia social. 

Novos estud. - CEBRAP, São Paulo, n. 80, p. 71-88, Mar. 2008. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

33002008000100006&lng=en&nrm=iso. Acesso em 11 dez. 2018. 



    40 

 

  

____. A construção da sociedade do trabalho no Brasil: uma investigação sobre a 

persistência secular das desigualdades. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 

 

COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. 4ª ed. São Paulo: Fundação Editora da 

UNESP, 1998. 

 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 24ª ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. 

 

CARVALHO, Sandro S. Uma visão geral sobre a reforma trabalhista. In: Mercado de 

Trabalho: conjuntura e análise, Brasília, n. 63, p. 81-94, 2017. 

 

HN, Amélia. Previdência social e processo político no Brasil. São Paulo: Ed. Moderna, 

1980. 

 

COSTA, Francisco Pereira. Percurso histórico da legislação trabalhista de 1945 a 1964: José 

Linhares, Dutra, Getúlio Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. In MACHADO, G.S.S; 

SOUTO MAIOR, J.L.; YAMAMOTO, P.C. (coords.). O mito: 70 anos da CLT: um estudo 

preliminar. São Paulo: LTr, 2015, p. 85-91.  

 

COSTA, Marcos. A curvatura da banana. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2018. 

 

COVRE, Maria de Lourdes Manzini. A formação e a ideologia do administrador de 

empresa. 2ª ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1982. 

 

DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da 

destruição e os caminhos da reconstrução. 2ª Ed. São Paulo: LTr, 2015. 

 

DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no 

Brasil. São Paulo: LTr, 2017. 

 

DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. PLC 38/17 (PL 6.787/16): 

Reforma Trabalhista-Sindical, 2017. Disponível em: 
http://www.diap.org.br/index.php/noticias/reformas-do-governo-temer/27116-pec-287-16-

parecer-e-resumo-das-principais-mudancas-e-seus-impactos. Acesso em 03/08/2018. 

 

DRUCK, Graça. A indissociabilidade entre precarização social do trabalho e terceirização. In 

TEIXEIRA, M.O; ANDRADE, H.R; COELHO, E.D. (orgs), Precarização e terceirização: 

faces da mesma realidade. São Paulo: Sindicato dos Químicos - SP, 2016. 

  



    41 

 

DUARTE, Adriano Luiz. A CLT na construção do capitalismo no Brasil. In MACHADO, 

G.S.S; SOUTO MAIOR, J.L.; YAMAMOTO, P.C. (coords.). O mito: 70 anos da CLT: um 

estudo preliminar. São Paulo: LTr, 2015, p. 65-70.  

 

FILHO, Evaristo de Moraes. Prefácio. In: GOMES, Angela Maria de Castro. Burguesia e 

Trabalho – Política e legislação social no Brasil 1917-1937, Rio de Janeiro, Ed. Campus, 

1979, p. 11-20. 

 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Reforma trabalhista – Análise crítica da Lei 

13.467/2017. 4ª Ed. Salvador: Ed. Juspovidim, 2018. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

GIRARDI, Dante. A terceirização como estratégia competitiva nas organizações. Gelre 

Coletânea – Série Estudos do Trabalho. São Paulo: Organizações Gelre, 2006. 

 

GOMES, Angela Maria de Castro. Burguesia e trabalho – Política e legislação social no 

Brasil 1917-1937. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1979. 

 

____. Cidadania e direitos do trabalho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002. 

 

GONÇALVES, Flávio Leme. Acumulação, industrialização e germe das classes capitalista e 

operária. In MACHADO, G.S.S; SOUTO MAIOR, J.L.; YAMAMOTO, P.C. (coords). O 

mito: 70 anos da CLT: um estudo preliminar. São Paulo: LTr, 2015, p. 48-51.  

 

GRINBERG, Keila. Castigos físicos e legislação. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz; GOMES, 

Flávio dos Santos (orgs.), Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2018, p . 144-8. 

 

GURGEL, Cláudio. A gerência do pensamento: gestão contemporânea e consciência 

neoliberal. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

HONÓRIO, Cláudia. Desvirtuamento do regime de emprego (trabalho autônomo). In 

HONÓRIO, Cláudia; VIEIRA, P.J.; (orgs.). Em defesa da Constituição: primeiras 

impressões do MPT sobre a reforma trabalhista. Brasília: Gráfico Movimento, 2018, p. 13-7. 

  

HUNOLD LARA, Silvia. Escravidão, cidadania e história do trabalho no Brasil. Projeto 

História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História, [S.l.], v. 16, set. 2012. 

ISSN 2176-2767. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/revph/article/view/11185. Acesso 

em: 10 dez. 2018. 

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: 

Atlas, 2003. 



    42 

 

 

MARCATTI, Rita de Cássia Corrêa. A transição do trabalho escravo para o livre: do 

escravismo ao liberalismo. In MACHADO, G.S.S; SOUTO MAIOR, J.L; YAMAMOTO, 

P.C. (coords.), O mito: 70 anos da CLT: um estudo preliminar. São Paulo: LTr, 2015, p. 33-9.  

 

MARCELINO, Paula; CAVALCANTE, Sávio. Por uma definição de terceirização. Caderno 

CRH, Salvador, v.25, n.65, p. 331-346, maio/ago. 2012. 

 

MINAYO, M. C. S. (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 

2001. 

 

MUNAKATA, Kazumi. A legislação trabalhista no Brasil. 2ª Ed. São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1984. 

 

NUNES, Sandeilson Beserra; SILVA, Mirelly Maciel da; BUENO, João Batista Gonçalves. 

Cores e Olhares no Brasil Oitocentista: o ensino de história através de imagens. In: V 

ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UEPB (V ENID). Campina Grande 

(PB): Realize, agosto 2015. Disponível em: 

http://www.editorarealize.com.br/revistas/eniduepb/trabalhos/TRABALHO_EV043_MD1_S

A6_ID237_01072015111646.pdf. Acesso em: 30 dez 2018. 

 

PEREIRA, Potyara A. P. Necessidades humanas: subsídios à crítica dos mínimos sociais. 3ª 

ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

QUEIROZ, Suely R. Reis de. A abolição da escravidão. 4ª Ed. São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1987. 

 

ROSSO, Sadi Dal. O ardil da flexibilidade: os trabalhadores e a teoria do valor. São Paulo. 

Boitempo, 2017. 

 

SCHWARCZ, Lilia Moritz; GOMES, Flávio dos Santos (orgs.), Dicionário da escravidão e 

liberdade: 50 textos críticos. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.  

 

SEVERO, Valdete Souto; SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Manual da reforma trabalhista – 

pontos e contrapontos. São Paulo: Sensus, 2017. 

 

SILVA, Sandro Pereira. A estratégia argumentativa da reforma trabalhista no Brasil à luz de 

dados internacionais. Mercado de Trabalho: conjuntura e análise, Brasília, n. 64, p. 99-110, 

2017. 

 

SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. A quem interessa essa “reforma” trabalhista? Esquerda 

Online, [S.l.], 1 mai. 2017a. Disponível em: https://esquerdaonline.com.br/2017/05/01/a-

quem-interessa-essa-reforma-trabalhista/. Acesso em 03/08/2018. 



    43 

 

 

____. Vamos falar séria e honestamente sobre a reforma trabalhista? In: BRASIL, 

Câmara dos Deputados, PL 6787 /16 – Reforma Trabalhista – Audiências Públicas. 21 mar. 

2017b. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-6787-16-reforma-trabalhista/documentos/audiencias-

publicas/prof-jorge-luiz-souto-maior. Acesso em 03/08/2018. 

 

SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à lava jato. Rio de Janeiro, LeYa, 2017.  

 

____. Subcidadania brasileira: para entender o país além do jeitinho brasileiro. Rio de 

Janeiro, LeYa, 2018.  

 

SOUZA, Wesley Ulisses. Pactos políticos e a Constituição de 1988. In MACHADO, G.S.S; 

SOUTO MAIOR, J.L.; YAMAMOTO, P.C. (coords.), O mito: 70 anos da CLT: um estudo 

preliminar. São Paulo: LTr, 2015, p. 180-7.  

 


	1 INTRODUÇÃO
	2 RELAÇÕES DE TRABALHO NO BRASIL – ASPECTOS HISTÓRICOS
	2.1 TRABALHADOR ESCRAVO – “AS MÃOS E PÉS DO SENHOR”
	2.2  O TRABALHO APÓS 13 DE MAIO DE 1888
	2.3 VARGAS: O PAI DOS POBRES E A CLT
	2.4 O TRABALHO E A CONSTITUIÇÃO DE 1988

	3  REFORMA TRABALHISTA – LEI 13.467/2017
	3.1 A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO

	4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	5 REFERÊNCIAS

