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O REGIME FLEXIBILIZANTE DOS TEMPOS LÍQUIDOS: A MUDANÇA 

PERPÉTUA COMO ÚNICO ASPECTO PERMANENTE DAS RELAÇÕES 

JUSTRABALHISTAS

Lucas Versiani Cardoso1

“Leva tempo até nossa visão alcançar o que vemos”. Zigmunt Bauman

RESUMO: O presente artigo, estruturado em três partes, fará uma abordagem inicial acerca dos 
desdobramentos que subvencionaram a união entre capital e trabalho. Em um segundo momento, será 
trazido à baila o surgimento do Direito do Trabalho e os movimentos propulsores de institucionalização 
das relações juslaborativas. Por derradeiro, a pesquisa tratará da concepção líquido-moderna 
esquadrinhada pelo sociólogo Zigmunt Bauman, desvelando os paradigmas trabalhistas advindos do 
regime flexibilizante dos tempos líquidos.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho. Capital. Flexibilização.

THE FLEXIBILIZING REGIME OF LIQUID TIMES: THE CHANGE AS THE SINGLE 
ASPECT OF PERMANENT LABOR RELATIONS

ABSTRACT: This article, divided into three parts, will make an initial approach about the 
developments that have subsidized the union between capital and labor. In a second stage, 
it will be brought to the fore the emergence of labor law and the movement propellants 
institutionalization of labor relations. By last, the research will address the modern-liquid 
conception scanned by Zygmunt Bauman Sociologist, investigating the labor paradigms 
arising from the flexibilizing regime of liquid times.
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INTRODUÇÃO

Em um ambiente holisticamente adverso à solidez das relações sociais, o modo tradicional de 
vida foi desmantelado pela descoberta do trabalho como uma fonte de riqueza, um objeto a ser explorado 
de modo mais eficiente possível. A velha e já defunta ordem foi substituída por uma nova ordem. Os 
constantes revisionismos das insuficiências da Modernidade propõem, necessariamente, uma metáfora, 
sugestionada pelo sociólogo polonês Zigmunt Bauman: Modernidade Líquida. Nesse contexto, verifica-

1  Acadêmico do Oitavo Período do Curso de Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho - FADISA 
(1° semestre/2016).
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se a precarização e o contingenciamento do valor social atribuído ao trabalho. As contratações a termo 
tornaram-se a regra, fomentando o desemprego estrutural. As normas de convivência do casamento entre 
capital e trabalho estão em pauta, e a flexibilidade revela-se como a panaceia de todos os problemas. Este 
artigo, estruturado em três partes, fará uma análise acerca dessa nova feição das relações justrabalhistas, 
com enfoque na flexibilização das normas e das condições de trabalho. Inicialmente, serão perquiridas 
as raízes da união entre capital e trabalho, desde seus incipientes contornos. Em um segundo momento, 
realizar-se-á uma abordagem acerca do surgimento do Direito do Trabalho em um Modernidade “Sólida”, 
com o intuito de cotejar as relações de emprego de outrora com os novos paradigmas trabalhistas. 
Por derradeiro, a pesquisa examinará a aplicabilidade da chamada “Flexissegurança”, que vindica uma 
conciliação entre as variantes do mercado e a segurança dos trabalhadores contra o desemprego.

I MODERNIDADE SÓLIDA: O CASAMENTO ENTRE CAPITAL E
TRABALHO

Iniciada com a introdução das máquinas, a Modernidade Sólida contextualiza-se na auto-
regulamentação do mercado, com a intensa divisão e especialização das tarefas das forças produtivas. 
Fervilhada pelas noções do liberalismo econômico smithiano, que se revelava como veículo de acesso 
ao poder político, a burguesia revestia-se do anelo de que as relações socioeconômicas não poderiam 
sofrer uma intervenção estatal. Essa mudança de perspectiva corporificada pelos burgueses resultaria 
na Revolução Francesa, em 1789, que, nas palavras de Hobsbawm (1996, p.20) “foi um episódio de 
significado profundo e sem paralelo na história de todo mundo moderno, qualquer que seja o modo 
como essa significação é posta”. À medida que sovam os ecos da marselhesa2, ocorria a transferência de 
poder de uma classe à outra, e o valor outorgado ao trabalho já não era o mesmo.

Através das dobras do tempo, a Revolução Industrial advinda dos movimentos burgueses 
transformou o trabalho em emprego, surgindo “uma nova cultura a ser aprendida e uma antiga a ser 
desconsiderada” (MARTINS, 2012, p.06). Preleciona Hobsbawm (1996, p.28) que alguns estudiosos, 
dentre eles Saint-Simon, concebiam a indústria e os industrialistas recém-chegados como a “fundação 
do futuro”. De fato, a Revolução Industrial fundaria uma nova dimensão para as relações sociais, jamais 
experimentada até então.

Nessa conjectura, pontifica Cavalcanti (2007, p.37) que “a máquina que parece no ato aumentar 
a produção e multiplicar a riqueza é também produtora de miséria ao privar os homens de trabalho”. 
A censura estabelecida pela ideologia liberal em relação aos custos totais das contratações, deixava os 
empregados à mercê dos empregadores. O Estado era apenas um garantidor da aptidão para a compra e 
manutenção dos obreiros. Assim, gerava-se um contingente de desempregados, em outras palavras, de 
desesperados. Afirma Bauman (2001, p.183) que “os desempregados eram inteira e verdadeiramente o 
‘exército reserva de trabalho’, e tinham que ser mantidos em Estado de prontidão, caso fossem chamados 
de volta à ativa”.

De acordo com Bauman (2001, p. 179-182), o modo tradicional de vida havia se desmantelado 
pela descoberta do trabalho como uma fonte de riqueza, um objeto a ser explorado de modo mais 
eficiente possível. A “velha e já defunta ordem deveria ser substituída por uma nova ordem”. Era o 
“delírio intoxicante do novo começo”: fábricas gigantescas equipadas com maquinaria “monstruosa”, 
verdadeiros monumentos feitos para representar a eterna glória dos homens modernos, capazes de pensar, 
descobrir, planejar e agir, sempre com o escopo de “acomodar” o que havia sido “desacomodado” pelos 
antepassados.

Obtempera Bauman (2001, apud Tocqueville, p.179) que a “bomba plantada pelo capital” para 
2  Canção que impulsionou a Revolução Francesa, composta por Claude Joseph Rouget de Lisle, em 1792. 

Tornou-se o hino francês.
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implodir os sólidos criados pelas corporações/comunas do Ancien Régime3, convulsionou o engajamento 
entre capital e trabalho, “fortificado pela mutualidade de sua dependência”.

À guisa de exemplo, vindica Martins (2012) que Henry Ford criou a linha de montagem na 
indústria automobilística, incentivando aumento de salários para que os empregados comprassem 
também os automóveis que fabricava. No entanto, em que pese a aparência despretensiosa do desejo de 
Ford, Bauman (2011) elucida as estratégias necessariamente funcionais do empresário para vinculação 
entre capital e trabalho. Sublinha o sociólogo que ao atar os empregados às empresas Ford, os gastos 
com a preparação e treinamento de novos trabalhadores eram extirpados, o que se revelava producente, 
pois aumentava a “vida útil” dos obreiros, detendo a constante mobilidade da mão de obra. Tendo em 
vista sua dependência em mantê-los enraizados, Ford tentava tornar os empregados submissos à sua 
fábrica, disponíveis para a perpetuação de seu poderio econômico. Era uma perspectiva de casamento, 
destinado a durar para sempre.

Nessa esteira, Castel (2009), ao esmiuçar as metamorfoses da questão social, consigna que eram 
conferidos serviços assistencialistas aos empregados, em uma tentativa de criar laços familiares entre 
trabalhador e fábrica. Contudo, prossegue o autor, por traz deste paternalismo estavam os interesses 
da classe dominante, quais sejam: aliviar as pressões acerca dos problemas advindos da exploração 
sem limites; fixar o empregado na fábrica e desestimular as organizações corporativistas, gremiais ou 
sindicais que se insurgiam face às mazelas do Estado Liberal.

Em suma síntese, assevera Bauman (2001, p.182):

Os trabalhadores dependiam do emprego para sua sobrevivência; o capital 
dependia de emprega-los para sua reprodução e crescimento. Seu lugar de 
encontro tinha endereço fixo; nenhum dos dois poderia se mudar com facilidade 
para outra parte - os muros da grande fábrica abrigavam e mantinham os 
parceiros em uma prisão compartilhada. Capital e trabalhadores estavam unidos, 
pode-se dizer, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte 
os separasse. A fábrica era seu habitat comum - simultaneamente o campo de 
batalha para a guerra de trincheiras e lar natural para esperanças e sonhos

Diante o exposto, verifica-se que “os horizontes do capitalismo pesado eram de longo prazo” 
(BAUMAN, 2001, p.183). Quem iniciasse sua carreira em empresas como a Ford, dificilmente desenharia 
perspectivas de trabalhar em outras fábricas. O destino dos trabalhadores e empregadores confluía para 
a “eternidade”, em verdadeira conjugação de vidas.

Porém, a caixa de pandora do capitalismo estava aberta, e os males da insalubridade, 
insegurança, desemprego, envilecimento da taxa salarial, jornadas extenuantes, dentre outros, escapara. 
Logo, para que não ocorresse um pernicioso “divórcio”, deveriam ser desenvolvidas e sistematizadas 
normas de convivência, aptas a proporcionar a conservação dos interesses do capital e, de certa forma, 
assegurar que o trabalhador não fosse tratado como “coisa”. Era o início, pois, das discussões dos 
“recém-casados” capital e trabalho.

Assim, pressionado pelo vertiginoso desequilíbrio entre as classes sociais, o Estado já não mais 
podia manter-se vendado frente às intempéries da economia liberal, e o movimento socialista anunciaria 
a urgência da regulamentação das relações de emprego. A chamada “questão social”, aguçada pelo 
clamor da classe proletária4 nas grandes cidades industriais, havia passado de simples névoa de querelas 
para um temporal de reivindicações, e o sistema capitalista precisaria, necessariamente, conciliar os 
3  O Ancien Régime foi um sistema sócio-político aristocrático, estabelecido na França e demais sociedades euro-euro-
peias, nos séculos �VI e �VII. Caracterizava-se pela divisão social em estamentos (desnivelamento social) e na concentra-nos séculos �VI e �VII. Caracterizava-se pela divisão social em estamentos (desnivelamento social) e na concentra-(desnivelamento social) e na concentra-social) e na concentra-
ção de poder nas mãos de um rei.

4  Segundo Martins (2012, p.08): “ Proletário é o trabalhador que trabalha jornadas extensas (14 a 1� ho- Segundo Martins (2012, p.08): “ Proletário é o trabalhador que trabalha jornadas extensas (14 a 1� ho-
ras), morava em condições subumanas, tinha muitos filhos e recebia salário ínfimo”.
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interesses entre capital e trabalho.

Feitas essas breves digressões histórico-sociológicas, o próximo passo da pesquisa será a análise 
dos principais fatores que fizeram emergir o Direito do Trabalho, perscrutando a fase de “solidificação” 
das regras e princípios justrabalhistas para, em momento oportuno, tracejar indagações quanto às causas 
que estandardizaram a “flexibilidade” dos direitos trabalhistas.

II SURGIMENTO DO DIREITO DO TRABALHO

É obra da ciência a descoberta de métodos para a análise dos diversos campos florescidos 
pelas ideias. Nessa perspectiva, para o estudo das fases históricas do Direito do Trabalho na seara 
internacional, será utilizado o cronograma proposto por Godinho (2013), consubstanciado em três 
etapas: manifestações incipientes ou esparsas, consolidação e sistematização (institucionalização), e, 
por fim, a fase de crise e transição do Direito Justrabalhista.

Manifestações incipientes e esparsas2.1 

A transição entre o paradigma trabalhista vigente na Revolução Industrial até a institucionalização 
do Direito do Trabalho ocorreu de forma gradual, iniciando-se, substancialmente, com o Peel’s Act inglês 
e com a edição do Manifesto Comunista de Marx e Engels, em 1848.

Leciona Gomes (2001, p.01-02) que:
A concentração do proletariado nos grandes centros industriais nascentes; a 
exploração de um capitalismo sem peias; a triunfante filosofia individualista da 
Revolução Francesa; os falsos postulados da liberdade de comércio, indústria 
e trabalho, refletidos no campo jurídico na falaz liberdade de contratar; o largo 
emprego das chamadas “meias-forças”, isto é, o trabalho da mulher e do menor; 
a instituição das sociedades por ações, sociedades anônimas propiciando, a 
princípio, a reunião de grandes massas de capital necessário aos empreendimentos 
industriais, e seu posterior desdobramento em capitais monopolizadores (trust, 
cartéis, holdings), a ideia vigorante do não intervencionismo estatal, por mais 
precárias que fossem as condições econômicas e sociais, tudo isso, gerando 
um estado de miséria sem precedentes para as classes proletárias, resultou 
no aparecimento, na história do movimento operário, de um fenômeno 
relevantíssimo: a formação de uma consciência de classe

Nesse toar, anota Cavalcanti (2007) que a reação às dificuldades vividas pelos trabalhadores 
surgiria com a tomada de consciência de sua condição, pela compreensão da necessidade de se unirem 
frente ao desnível contratual proporcionado pelo liberalismo. Assim, com o recrudescimento dos 
movimentos de protesto e do sindicalismo, fulge à exaltação quanto aos direitos sociais. Conforme 
Hobsbawm (2015, apud Burke, p.15) “a ação revolucionária significava que “toda a roupagem decente 
da vida deve ser arrancada violentamente”, para deixar “nossa natureza nua, trêmula revelada em todos 
os seus defeitos”. O escafandro rompia-se, como a metáfora da borboleta, que se transforma ao sair do 
casulo.

Em reflexão filosófica, acentua Arendt (2007, p.22�-227) que a convergência axiológica dos 
membros do labor conduz à mitigação do conceito de individualidade e identidade, para sobrelevar a 
uniformidade (sociabilidade). Aduz a autora que:
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A uniformidade predominante na sociedade do labor e do consumo, e que se 
manifesta em sua conformidade, tem íntima relação com a experiência somática 
de labutar em conjunto, na qual o ritmo biológico une de tal forma o grupo de 
operários que cada um passa a sentir-se como simples membro do grupo, e não 
mais como indivíduo. Não resta dúvida que isso atenua o esforço e a fadiga 
do labor, como a marcha em conjunto atenua, para cada soldado, o esforço de 
caminhar

Nessa linha de raciocínio, assevera Gomes (2001, p.02) que a desigualdade social criou “sólidos” 
liames de solidariedade entre os obreiros, isto é, uma consciência grupal, um “nós superior e distinto 
de cada eu que se dispersa e fragmenta a força grupal”. Era o início, ainda paulatino, dos métodos 
associacionistas da classe trabalhadora frente à inerente força oposta, denominada burguesia.

Dessa forma, sobretudo com o movimento operário, encabeçado no marxismo, desencadeou-
se uma resposta de autotutela coletiva. Aponta Godinho (2012) que a revolução na França, em 1848, 
traduziria a primeira grande ação coletiva dos dominados perante os dominadores da ordem institucional 
vigorante, e, por conseguinte, os pleitos de reconhecimento dos direitos de associação, greve e fixação 
de jornada de 10 horas incorporariam o estuário jurídico daquele país, influenciando todo o mundo 
ocidental.

Consolidação e sistematização2.2 

Em consonância com o exposto, os influxos da Igreja Católica através das encíclicas papais 
também teriam participação no galgar da segunda dimensão dos direitos fundamentais trabalhistas. Em 
tom humanístico, conforme afirma Grillo (2012), as manifestações da Igreja idealizavam a colaboração 
e não a luta entre si, pois seria inevitável a desigualdade entre os homens e as classes sociais. Narra 
Martins (2012) que as Encíclicas não possuíam poder coercitivo, isto é, não obrigavam ninguém. No 
entanto, o magistério papal servia como um catalizador para as reformas das legislações mundo afora.

Essa incipiente consciência revisionista do Liberalismo para prospecção de um Estado Social de 
Direito seria ratificada, substancialmente, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Preleciona 
Cavalcanti (2007) que nesse período houve a sistematização e consolidação do Direito do Trabalho, 
pois a aprovação do Tratado de Versailles teria por corolário a criação da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), depositária de princípios norteadores das relações justrabalhistas. Assim, as normas 
heterônomas tornam-se o centro de gravidade dos direitos trabalhistas, confraternizando-se com as 
normas bilaterais autônomas na resolução de conflitos sociais.

Nessa conjectura, agigantou-se a constitucionalização dos direitos relativos a defesa social 
da pessoa humana, isto é, de garantias aos direitos fundamentais. Segundo Godinho (2012), ocorre 
a densificação do estuário normativo trabalhista, detentor, a partir desse momento, de autonomia no 
universo jurídico. À guisa de exemplo, tem-se a Constituição do México (1917), a Declaração dos 
Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, da então República Soviética Russa (1918), a Constituição 
de Weimar (1919) da Alemanha e a Carta Del Lavoro (1927), na Itália. Essas constituições colacionaram 
em seu bojo normas fundamentais para a ascensão da dignidade do trabalhador.

Como se vê, a mudança de paradigma provocada pela constitucionalização dos direitos trabalhistas 
impõe ao Estado uma nova forma de organizar o capitalismo, preconizando não apenas o pleno emprego 
e a igualdade, senão a assistência social, saúde, educação, etc., “revelando uma transição das liberdades 
formais abstratas para as liberdades materiais concretas” (SARLET, 2012, p.57).

Conforme preleciona Cavalcanti (2007) a universalização dos direitos sociais deu-se após 
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a Segunda Guerra Mundial. A partir desse marco, o Direito do Trabalho internacionalizou-se, 
transbordando das relações internas dos Estados para alcançar as questões concernentes ao Estado de 
Bem-Estar em âmbito extracontinental. Com a Declaração da Filadélfia, de 1944, o campo de atuação 
da OIT ampliou-se, e as normas protetivas se irradiaram por todos os demais tratados e declarações 
internacionais de direitos humanos. O Direito do Trabalho do pós-guerra trouxe a autonomia das forças 
sociais como meio de resolução dos conflitos de interesses, o que iluminou os anseios pela distribuição 
da riqueza proporcionada pelo capitalismo. Como anota Sennett (2012, p.23), só depois da Segunda 
Guerra que a desordem do capitalismo foi substituída, e criaram-se “sindicatos fortes, garantias do 
estado assistencialista [...] empresas em grande escala combinaram-se e produziram uma era de relativa 
estabilidade”. Noutras palavras, consagrou-se a liberdade sindical como direito fundamental em âmbito 
internacional, o que solidificou as relações entre capital e trabalho, cada vez mais codependentes.

Crise e transição2.3 

Após a fase histórica de afirmação e aperfeiçoamento do Direito Justrabalhista, chega-se ao 
momento de sua crise, de questionamentos quanto aos “limites éticos” até então impostos ao sistema 
capitalista.

Conforme preleciona Roesler (2014), a partir da década de 1970, com a crescente desvalorização 
do dólar e os persistentes déficits na balança norte-americana, com a crise do petróleo, guerra no Vietnã, 
acirramento da concorrência internacional, dentre outros fatores, ocorre, paulatinamente, o fenômeno 
da precarização e do contingenciamento do valor social atribuído ao trabalho. Nesse contexto, é 
trazida a celeuma da flexibilização das normas e princípios justrabalhistas, encouraçada nos ideais do 
neoliberalismo.

III OS NOVOS PARADIGMAS TRABALHISTAS ADVINDOS DA MODERNIDADE LÍQUIDA

O ramo juslaborativo aperfeiçoa-se com a dinamicidade das relações socioculturais, políticas 
e econômicas. Assim, indispensável ao seu estudo a comunicação com outras vertentes do saber para 
um entendimento holístico da realidade em que as normas heterônomas e autônomas flexibilizam-se. 
O presente capítulo adentrará à fenomenologia do mercado capitalista, na perspectiva sociológica de 
uma “Modernidade Líquida”, desvelando os impactos da globalização e do neoliberalismo frente ao 
valor social do trabalho. Após, constatados os pressupostos da liquidez das relações trabalhistas, serão 
tratadas as implicações do mantra “flexibilidade”, em suas extensões sociais e jurídicas.

3.1 Modernidade Líquida: a era das incertezas

Preleciona o historiador britânico Eric Hobsbawm que a história do mundo se divide em “eras”. 
Era das revoluções, do capital, dos impérios e dos extremos. Nessa senda, poder-se-ia dizer que o 
mundo moderno-líquido, esquadrinhado por Bauman (2001), repousa-se em uma nova época, iniciada 
pós-segunda guerra e perpetuamente em construção: a era da incerteza5. Consoante Heller (1999, p.21) 
“viver na incerteza é traumático. Viver na incerteza de significados e de valores é ainda mais”. Se antes 
a poesia da música de Belchior era tenaz em dizer que “ainda somos os mesmos e vivemos como nossos 
pais”, parafrasear Debord (1997, p. 24) mostra-se mais compatível com a realidade, pois “os homens 
parecem-se mais com os seus tempos do que com os seus pais”. Esses tempos líquidos revelam-se novos, 

5  “A era da incerteza” é título de um livro de John Kenneth Galbraith. O autor disserta sobre a história do 
pensamento econômico, com implicações políticas no âmbito global. As ideias do economista ressoaram os quatro cantos 
do mundo. Como se vê, o nome da obra é bastante atual.
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desconhecidos de muitas maneiras, pelo que são necessários maiores apontamentos para correlaciona-
los as relações trabalhistas.

Em um mundo globalizado, a mudança perpétua é o único aspecto permanente da vida hodierna. 
Assim, os constantes revisionismos das insuficiências da Modernidade propõem, necessariamente, uma 
metáfora: Modernidade Líquida. O estado líquido é um estado da matéria no qual a distância entre suas 
moléculas é capaz de se adequar a qualquer meio. Os líquidos possuem a qualidade de ter moléculas 
arranjadas em poucos diâmetros moleculares, ao contrário dos sólidos, que são formados por átomos 
estruturados, aglomerados, fortemente unidos (BAUMAN, 2001). Logo, a fluidez é a “principal metáfora 
para o estágio presente da era moderna (BAUMAN, 2001, p.08). Nesse sentido, observa Lyotard (2015, 
p.28) que se segue a “dissolução do vínculo social e a passagem das coletividades sociais ao estado de 
uma massa composta de átomos individuais lançados num absurdo movimento browniano”.

Em uma sociedade fluida “o que conta é o tempo, mais do que o espaço que lhes toca ocupar; 
espaço que, afinal, preenchem apenas por um momento” (BAUMAN, 2001, p.08). O tempo se tornou 
uma arma na conquista do espaço, pois a velocidade de acesso e mobilidade são as molas mestras do poder 
e da dominação. Ao passo que na Modernidade Sólida o tempo poderia ser ignorado, na Modernidade 
Líquida deixar o tempo de fora configura um grave erro (BAUMAN, 2001). Nesses tempos líquidos, 
os entulhos de uma velha ordem são substituídos pela progressiva libertação da economia. As formas 
tradicionais das relações de emprego tornam-se episódicas. Bauman (2009, p. 35-3�) aduz que:

[...] o ingrediente crucial da mudança é a nova mentalidade de “curto prazo” que 
veio substituir a de “longo prazo”. Casamentos “até que a morte nos separe” 
passaram a ser uma raridade: os sócios não esperam mais ficar muito tempo 
na companhia uns dos outros. De acordo com os últimos cálculos, um jovem 
norte-americano com um nível moderado de educação espera mudar de emprego 
pelo menos onze vezes durante sua vida - e essa expectativa de “mudança de 
emprego” certamente continuará crescendo antes que a vida laboral da atual 
geração termine. “Flexibilidade” é o slogan do dia, e quando aplicado ao 
mercado de trabalho significa fim do emprego “como o conhecemos”, trabalhar 
com contratos de curto prazo contratos precários ou sem contratos, cargos sem 
estabilidade e com cláusula de “até novo aviso”

Em outras palavras, o trabalhador se encontra em um mundo destinado a contingências, 
incertezas e imprevisibilidades, e a solução fornecida é reinventar-se em um destino aparentemente 
irreversível. Obtempera Bauman (2001) que o trabalhador perdeu espaço para o consumidor, sendo 
irrelevantes suas aspirações. Eis que os olhares se voltaram para o aumento do projeto econômico 
consumista em detrimento do valor do trabalho humano, perseguido e conquistado durante séculos, 
conforme evidenciado alhures.

Passa-se a análise das conjunturas macroeconômicas que proporcionam a liquefação das 
relações justrabalhistas, para, após, indagar-se como adequar as exigências de um mercado global aos 
limites éticos que patrocinam a segurança das relações trabalhistas.

3.2. Os pressupostos da liquefação das relações justrabalhistas: globalização e neoliberalismo

É cediço que a era do capitalismo pesado resta ultrapassada. A velocidade das informações, 
a dinamicidade das relações intersubjetivas, a criação de necessidades “descartáveis”, o consumo 
exacerbado, à amorfia de tudo o quanto era duradouro, fazem aflorar uma indagação: até que ponto 
as “estruturas” das relações trabalhistas poderão ser, assim chamadas? Nesses tempos incertos, as 
“estruturas” supõem outro nome, mais adequado: conexões. A esse particular, pontifica Bauman (2007, 
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p. 9) que:

A “sociedade” é cada vez mais vista e tratada como uma “rede” em vez de 
uma “estrutura” (para não falar em uma totalidade sólida): ela é percebida 
e encarada como uma matriz de conexões e desconexões aleatórias e de um 
volume essencialmente infinito de permutações possíveis

A globalização, encouraçado pela ideologia neoliberal, proporciona mudanças significativas 
na sociedade, exigindo modificações, flexibilizações diante da fluidez, liquidez, contrárias à solidez e 
engessamento das estruturantes das sociedades antigas (SOUZA e COELHO, 2013). A tecnologia da 
velocidade redistribuiu a soberania, o poder e a liberdade, em verdadeiro “processo de reestratificação 
mundial, no qual se constrói uma nova hierarquia sociocultural em escala planetária” (BAUMAN, 1999, 
p67).

Em análise acerca das perspectivas globalizantes, Santos (2001) propõe a existência de três 
mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como fazem vê-lo: a globalização como uma fábula. 
Essa concepção propõe o surgimento de uma “aldeia global”, em que todas as pessoas possuem acesso 
à informação. As distâncias não mais existiriam, pois o mundo está ao alcance das mãos. Fala-se, até 
mesmo, na morte do Estado. O segundo seria o mundo tal como ele é: a globalização como perversidade. 
“O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade 
de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes” 
(SANTOS, 2001, p.19). Por fim, o terceiro seria o mundo como ele pode ser, isto é, uma outra globalização, 
imbuída de discursos que reconheçam a emergência de se construir uma nova história.

Após a Segunda Guerra Mundial, o entrelaçamento das economias em âmbito global tornou-
se latente. Decerto que as relações econômicas capitalistas não se contentariam com o dinheiro que 
produziam. Seria necessária a extensão do poder econômico para além das fronteiras financeiras, isto é, 
para as relações culturais, políticas e, sobretudo, sociais. A esse respeito, anota Cavalcanti (2007, p.107) 
que:

O modelo que o capitalismo imprimiu no mundo atual colocou como exigência 
a mundialização das finanças, do capital e dos
mercados, a adaptação aos processos tecnológicos, a desregulamentação da 
economia, e as privatizações de setores inteiros. Tais exigências fazem com que 
os indivíduos trabalhem na perspectiva de se tornarem mais fortes e melhores, 
substituindo o princípio de cooperação entre eles ou entre grupos sociais pelo 
princípio da competição, o que tende a
aguçar as contradições sociais e os conflitos internacionais em
um ambiente que se caracteriza pela guerra econômica entre as empresas, nações 
e blocos econômicos

Conforme aduz Roesler (2014, p. 44), “a acirrada competitividade internacional diante da 
grande oferta de produtos disponíveis no mercado globalizado força uma
redução de salários dos trabalhadores e a precarização do trabalho em escala mundial”.
Esses fenômenos conduzem à proclamação do fim da soberania e do Estado, caracterizando, assim, o 
regime neoliberal. Nesse sentido, ao passo em que ocorre a dinamização do mercado global, o avanço 
tecnológico e científico, a criação de “necessidades”, a revolução comunicativa, a substituição do homem 
pela máquina, dentre outros fatores, aumenta-se a desintegração social.

A esse horizonte, Bauman (2007, p.13) elucida que a “globalização negativa, ou seja, uma 
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globalização seletiva do comércio e do capital, da vigilância e da informação, da violência e das 
armas, do crime e do terrorismo [...] é uma sociedade aberta aos golpes do destino”. O ritmo é de 
desregulamentação econômica e de substituição da solidariedade social pela autorresponsabilidade 
individual (BAUMAN, 2007).

Vislumbra-se, assim, a precarização e o contingenciamento do valor social atribuído ao trabalho. 
As contratações a termo tornaram-se a regra, fomentando o desemprego estrutural. As normas de 
convivência do casamento entre capital e trabalho estão postas em pauta, e a flexibilidade revela-se 
como a panaceia de todos os problemas.

O destronamento do passado leva à progressiva libertação da economia neoliberal. Os 
investimentos especulativos promovem a competitividade através da sistemática transnacional que, 
em relação simbiótica, desnuda o neodarwinismo social em um mundo financeiramente globalizado 
(PRADO, 1998). Logo, não é viável frear os retrocessos sociais quando os negócios flutuam para além 
do especulado nas bolsas de valores.

Nota-se que os efeitos globalizantes em perspectivas neoliberais transformam a vida dos 
trabalhadores, verdadeiros protagonistas na ampliação do poderio econômico de seus empregadores. 
Todavia, os obreiros ainda são alçados ao papel de coadjuvantes dos seus próprios projetos de vida. É a 
modernidade líquida e o florescimento de suas ambivalências.

O regime flexibilizante3.3 

Em aprofundamentos quanto a corrosão do caráter e as consequências pessoais do trabalho no 
novo capitalismo, Sennett (2012) esmiúça as origens do regime flexibilizante dos novos tempos. Quanto 
a origem da palavra “flexibilidade”, pontifica Sennett (2012, p.53) que:

Seu sentido derivou originalmente da simples observação de que, embora a 
árvore se dobrasse ao vento, seus galhos sempre voltavam à posição normal. 
“Flexibilidade” designa essa capacidade de ceder e recuperar-se da árvore, o 
teste e restauração de sua forma. Em termos ideais, o comportamento humano 
flexível deve ter a mesma força tênsil: ser adaptável a circunstâncias variáveis, 
mas não quebrado por elas. A sociedade hoje busca meios de destruir os males da 
rotina com a criação de instituições mais flexíveis. As práticas de flexibilidade, 
porém, concentram-se mais nas forças que dobram as pessoas

As mudanças ocorridas em âmbito global tornaram as estruturas empresarias complexas. São 
apresentadas, assim, modernas formas de flexibilidade, sem as quais não seria possível a produção 
lucrativa e, por consectário, o exercício do poder. Sennett (2012) elenca três elementos principais: 
reinvenção descontínua das instituições; especialização flexível de produção e concentração de poder 
sem centralização.

O primeiro consubstancia-se em uma reengenharia das operações, isto é, em redução de empregos 
para mitigação da rotina burocrática do passado. É preciso fazer mais com menos. Afirma Viana (1999, 
p. 159) que “para vender, já não basta produzir. É preciso produzir barato, para que se possa vender 
barato, e ao mesmo tempo descobrir (ou inventar) novos nichos para as ofertas: hoje uma lanterna que 
fala, amanhã um rádio que pisca”. Em estudos acerca do mundo globalizado, sindicaliza Viana (1999, 
p.157) que:

Como um animal sempre faminto, o sistema capitalista depende de porções 
crescentes de alimento. Seu verbo é acumular. Toda empresa quer crescer, 
dominar o vizinho, controlar o mercado. A concorrência parece buscar o 
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monopólio. Mas os lucros nascem da mais-valia, diferença entre o que se paga 
para que a força- trabalho se reproduza e o que se ganha com a venda do que ela 
cria. E essa diferença depende, em boa parte, do controle da mesma força. Isso 
implica não só reduzir espaços de resistência, como trocar, em grau crescente, 
o trabalho vivo pelo trabalho morto, ou seja, o homem pela máquina. Essa 
lógica não impede, entretanto, que de tempos em tempos aflorem contradições 
adormecidas. Fala-se, então, em crise, e embora, na essência, o sistema continue 
o mesmo, mudam as suas estratégias de domínio

A velocidade imprimida pelas máquinas substituiu a necessidade da contratação de muitos 
trabalhadores. As tarefas rotineiras podem ser executadas por robôs, “que trabalham no calor, no 
frio, no claro, no escuro, no ar poluído, em locais insalubres, dispensando iluminação, refrigeração e 
purificadores de ar e atuando nos fins-de- semana com o mesmo entusiasmo dos dias úteis” (FARIA, 
1995, apud Pastore, p.68).

A lógica microcósmica das empresas fundamenta-se na racionalização de seu modus operandi, 
reestruturando sua produtividade. Enquanto “enxuta”, mostra-se qualificada para as disputas no 
sistema global do capital. Por outro lado, produz uma sociedade de descartáveis, com a precarização e 
eliminação de postos de trabalho (ANTUNES, 2005). Nesse sentido, Bauman (2001, p.202) sindicaliza 
que não há mais segurança nos empregos, pois a qualquer tempo ocorre “nova rodada de ‘redução de 
tamanho’, ‘agilização’ e ‘racionalização’, contra mudanças erráticas da demanda do mercado e pressões 
caprichosas, mas irresistíveis de ‘competitividade’, ‘produtividade’ e ‘eficácia’”. Assim, conforme 
preleciona Nogueira (2010), a empresa torna-se oscilante tão como os seus produtos. Ecoam-se, pois, os 
brados do desemprego estrutural.

O segundo elemento proposto por Sennett (2012) merece destaque, pois em uma sociedade de 
consumo exacerbado é indispensável o fornecimento de produtos variados. Assim, a especialização 
flexível implica um novo processo produtivo em que “as mutantes demandas do mundo externo 
determinam a estrutura interna das instituições” (SENNETT, 2012, p.60). Aplica-se à alta tecnologia, com 
programadores capazes de acompanhar as inovações do mercado para que os trabalhadores produzam 
a “nova necessidade” dos consumidores. O trabalho adquire uma “significação estética”, subvertendo 
todo o estuário normativo tuitivo, inerente ao ramo justrabalhista.

De acordo com Faria (1995), a lógica implementada pela especialização flexível exige três níveis 
simultâneos de trabalhadores, quais sejam: os polivalentes estáveis, dotados de flexibilidade funcional, 
com direitos trabalhistas assegurados; os periféricos de baixa qualificação, contratados e demitidos à 
conveniência da empresa, representantes da famigerada “flexibilização numérica”; e os “externos”, 
aqueles eventuais ou temporários, contratados por tarefas, em que a firma trata como se invisíveis 
fossem, pois não lhe atribuem maiores obrigações jurídicas.

Por fim, o terceiro elemento do regime flexibilizante consubstancia-se na concentração de poder 
sem sua centralização. Ensina Sennett (2012) que os novos sistemas de informações proporcionam aos 
administradores controles descentralizados, de maneira que “deixa a indivíduos em qualquer parte da 
rede pouco espaço para esconder-se”. A dominação passa a ser forte e informe.

Nesse ínterim, pontifica Viana (1999, p.1�1-1�2):

Por outro lado, se é verdade que a empresa enxuta exige de cada empregado um 
certo espírito de iniciativa e vai suprimindo, em progressão crescente, vários 
níveis hierárquicos, não menos certo é que o próprio modo de produzir acentua a 
taxa de dominação. [...] a visibilidade deve ser perfeita, como num tubo de cristal. 
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Ao mesmo tempo, procura-se fazer com que o trabalhador se tome censor dos 
colegas e até de si próprio - utilizando-se de várias estratégias, como o salário-
produção, os prêmios, os encontros de fins de semana, a assistência psicológica, 
os apelos emocionais. E também nesse sentido, de envolver o homem inteiro - 
músculos, cérebro, coração - que a qualidade deve ser total

Em síntese, os elementos do regime flexibilizante (reinvenção descontínua das instituições; 
especialização flexível; concentração sem centralização) implicam na corrosão do valor pessoal e social 
atribuído ao trabalho. As limitações deste tempo da
flexibilidade geram desordem e conduzem a uma “liberdade enganosa” (SENNET, 2012). Nesse passo, 
conforme sublinha Bauman (2001, p.204), “a política de ‘precarização’ conduzida pelos operadores dos 
mercados de trabalho acaba sendo apoiada e reforçada pelas políticas de 
vida, sejam elas adotadas deliberadamente ou
apenas por falta de alternativas”. O resultado é a decomposição dos laços humanos
oriundos das relações de trabalho. Nesse toar, afirma Bauman (2001, p.175) que:

Despido de seus adereços escatológicos e arrancado de suas raízes metafísicas, 
o trabalho perdeu a centralidade que se lhe atribuía na galáxia dos valores 
dominantes na era da modernidade sólida e do capitalismo pesado. O trabalho 
não pode mais oferecer o eixo seguro em torno do qual envolver e
fixar autodefinições, identidades e projetos de vida. Nem pode
ser concebido com facilidade como fundamento ético da sociedade, ou como 
eixo ético da vida individual

Nessa linha de intelecção, Nogueira (2011, p. 9067) assevera que “os contratos temporários 
ganharam força com as exigências transitórias do mercado de grande circulação de mercadorias 
descartáveis. Frente a produtos descartáveis, mão de obra também descartável”. No próximo tópico, 
serão demonstradas as consequências jurídicas decorrentes das mudanças perpétuas da flexibilização 
das relações juslaborativas.

Flexibilização das normas justrabalhistas: propósitos declarados e ocultos3.4 

A precarização e contingenciamento do valor atribuído ao trabalho na sociedade contemporânea 
fortaleceram a flexibilização desenfreada das normas trabalhistas, o que promove os contratos a termo, 
a prazo determinado. No entanto, essa ideologia não
condiz com a função não-eventual e protetiva do direito do trabalho.

Conforme anota Sennett (2012, p.10), “hoje se usa a flexibilidade como outra maneira de levantar 
a maldição da opressão do capitalismo”. Deste modo, são atacadas as formas rígidas de burocracia para 
que a atividade laborativa seja mais ágil, aberta a transformações a curto prazo, apta à riscos contínuos, 
cada vez menos dependente de leis e procedimentos formais (SENETT, 2012).

Preleciona Faria (1995, p.55) “ que é por esse motivo que as decisões vinculadas do direito 
positivo já não penetrariam mais de maneira imediata, automática e plenamente eficaz na essência 
do sistema econômico”. A racionalidade material do sistema capitalista revela-se incompatível com a 
racionalidade lógico formal do direito (FARIA, 1995). Logo, com normas jurídicas rígidas, não há que 
se falar em adequação,
quiçá eficiência para com a fenomenologia do mercado mundial.

Nessa busca por aperfeiçoamento, argumentam os neoliberais que as legislações protetivas aos 
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trabalhadores devem amoldar-se as novas realidades das sociedades ocidentais industrializadas, e por 
isso, devem ser reduzidas as “excessivas” garantias sociais para aumento dos postos de emprego. Em 
meio a diversas formas de flexibilizar, consequências nefastas já se enraizaram na legislação trabalhista 
brasileira. Giza-se as seguintes: criação do contrato provisório para estímulo a novos empregos - Lei 
9.601/98; ampliação das hipóteses de terceirização pela jurisprudência, com relativização de subordinação 
- Súmula n° 331 do TST; suspensão do contrato de trabalho para realização de curso - Art. 476-A da 
CLT; redução das hipóteses de salário utilidade - Art. 458, §2° da CLT; redução de percentual do FGTS 
para os aprendizes e exclusão das hipóteses previstas nos art. 479 e 480 da CLT; dentre várias outras.

A perspectiva era que essas adaptações ao mercado reestabelecessem o pleno emprego, com 
desenvolvimento social pari-passu com à livre iniciativa de mercado. Resultado: dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas6 informam que o desemprego no Brasil ficou em 10,2% no 
trimestre encerrado em fevereiro de 201�. Esse é o maior índice desde 2012. Pela primeira vez, a taxa 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) atingiu dois dígitos. A 
população desocupada somou 10,4 milhões de pessoas. Esse indicador mostrou vertiginoso crescimento, 
principalmente na comparação com o mesmo período de 2015, quando o contingente subiu 40%. Como 
se vê, os números anunciam a ineficiência da política de precarização do trabalho, pois a desocupação 
alcança patamares inimagináveis.

Diante de todo o exposto, uma pergunta insiste em aflorar à superficie: nestes tempos líquidos, 
em que a mudança perpétua é o único aspecto permanente das relações trabalhistas, como flexibilizar e 
garantir os direitos trabalhistas conquistados durante séculos?

A Flexissegurança à brasileira3.5 

A palavra “flexibilidade” é grito de ordem, pelo que sua aplicação deve prestigiar os efeitos menos 
danosos aos trabalhadores. Dentre as modalidades de flexibilização das relações trabalhistas, a chamada 
“flexissegurança” concilia as variantes do mercado à segurança dos trabalhadores contra o desemprego. 
Assevera Dallegrave Neto (2007) que a flexissegurança seria uma combinação de flexibilidade com 
segurança. Noutros termos, é uma espécie de terceira via entre a desregulamentação oriunda do modelo 
neoliberal, de um lado, e a segurança do emprego conquistada através da constitucionalização dos 
direitos sociais, de outro.

Pioneiramente versada em países como Dinamarca, Holanda e Suécia, a flexissegurança 
preconiza um robusto seguro-desemprego (trade-off) mesclado a uma política de reintegração de 
trabalho (outplacement). Segundo Cassar (2010), trata-se de uma relação triangular: mercado flexível 
pela desregulamentação das regras trabalhistas; sistemas de indenização generosos e proporcionados 
por um Estado social; política de ativação do mercado de trabalho, com oferta de cursos de qualificação 
e métodos de motivação à procura de novo emprego.

Contudo, em que pese as pretensões auspiciosas da flexissegurança como panaceia para a crise 
do desemprego, há autores que acreditam que o modelo “é mais do mesmo” problema, e sua aplicação 
no Brasil deve ser vista com parcimônia. Martins (2009, p.20) leciona que a flexissegurança é eficiente 
na Dinamarca, pois “o sistema é diferente, diz respeito a um país pequeno, com baixo índice de pobreza 
e grau elevado de educação da população”. Ramalho (2009, p.40) pontifica que “flexissegurança não é a 
segurança no emprego, mas, essencialmente, a segurança no desemprego dos trabalhadores”.

O direito do trabalho deve sobrelevar seus princípios protetivos no intuito de valorar os anseios 
da coletividade, evitando a precarização e fragmentação das relações de emprego. A partir da conjugação 

6 http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/desemprego-fica-em-102-no-trimestre-
encerrado-em-fevereiro.html
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das novas exigências do mercado à luz da principiologia trabalhista, será possível vislumbrar o equilíbrio 
indispensável entre a flexibilidade, a proteção e a indisponibilidade dos direitos justrabalhistas. Assim, 
o regime flexibilizante das normas não pode desvirtuar o caráter protetivo do direito do trabalho, pois é 
fundamental o caráter de permanência das relações trabalhistas, deixando como exceções as contratações 
temporárias, que possuem a insegurança como maior característica.

Os intentos da flexissegurança tratada nos países europeus deve ser parâmetro quanto a seguridade 
existente em seu bojo. Todavia, não se vislumbram melhoras com a maior rotatividade do empregado 
ao longo da vida. O Estado deve primar em combater o desemprego crescente, com o resgate do valor 
social atribuído ao trabalho. Para tanto, salutar uma organização tributária com fincas no aquecimento 
da economia, isto é, com redução de cargas expressivas de tributos, com o contingenciamento de altos 
salários dos poderes executivo, legislativo e judiciário, associado ao aumento da qualidade dos empregos, 
da distribuição equitativa de renda, de investimentos em universidades que desenvolvam tecnologia 
avançada e da especialização dos trabalhadores.

Nesse sentido, a hipótese de uma “flexissegurança” deve amoldar-se as características do Brasil, em 
uma espécie de tratamento médico, com diagnósticos precisos e remédios econômicos eficazes. Dessa 
forma, é possível preservar a saúde das empresas e dos contratos de trabalho, traçando prognósticos 
prósperos para a sociedade em que a vida está sendo escrita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É cediço que as condições de trabalho refletem diretamente no projeto de vida dos trabalhadores, 
bem como na regulamentação de suas relações com a complexa fenomenologia dos mercados globais. 
Na formação do pensamento jurídico-científico há que se levar em conta as regras de todos os gêneros, 
dentre eles, o sociológico. Oportunas, assim, as releituras do contexto social do trabalho esquadrinhadas 
pelo humanista Zigmunt Bauman, quanto à Modernidade Líquida, epicentro da presente pesquisa.

Em meio a um capitalismo “selvagem”, deve-se buscar a compreensão das constantes mudanças 
legislativas, apontar críticas e posicionar-se em defesa dos princípios norteadores do Estado Social, pois 
as necessidades das grandes multinacionais estão prevalecendo sobre os direitos dos trabalhadores, pelo 
que é indubitável maiores esclarecimentos dos fenômenos econômicos que estão diminuindo o valor 
social do trabalho.

Ao adentrar nas vicissitudes do mercado capitalista, na perspectiva sociológica de uma Modernidade 
Líquida, os operadores do direito se libertarão da camisa de força invisível que os abraça, tornando-se 
críticos das mazelas do sistema econômico atual, que aumenta o desemprego, reduz o valor da mão-
de-obra, prospera a desigualdade e multiplica a riqueza de poucos homens, detentores do domínio 
político global. É com a força desse sentimento que a pesquisa procurou desvelar o quanto necessário 
é a introdução aos pensamentos do humanista Zigmunt Bauman, raciocinando a partir de sua denúncia 
de tempos líquidos, de consumismo exacerbado, de liquidez das relações de emprego e, sobretudo, da 
individualização, fatores que acarretam na perda de chances de se construir um projeto de vida digno e 
estável.
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