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RESUMO 

 

 

Esta tese versa sobre a reconfiguração das lutas trabalhistas frente aos desafios lançados pela 

terceirização – um fenômeno emblemático do atual cenário político-econômico –, com o 

objetivo de atualizar o conteúdo histórico da relação imanente entre trabalho e justiça social. 

As reconfigurações das lutas trabalhistas foram identificadas por meio da análise do conteúdo 

normativo da crítica do trabalho – entendido como um ator moral coletivo – à terceirização, 

tomando como fonte uma audiência pública sobre o tema, promovida pelo Tribunal Superior 

do Trabalho em 2011. A audiência pública foi tratada como um documento público que dá 

forma estável à crítica multifacetada do trabalho. Seu exame seguiu os princípios da análise 

de conteúdo categorial (BARDIN, 2008) e foi divido em dois momentos: o descritivo e o 

interpretativo. O momento descritivo, pautado por uma epistemologia continuísta, analisou a 

crítica à terceirização em três eixos temáticos: economia, direitos e moral, a partir dos quais 

foi demonstrado o caráter passadista das propostas de reforma do presente aportadas pelo 

trabalho. Por sua vez, o momento interpretativo, que buscou identificar o princípio de justiça  

imanente a esta crítica, demonstrou que há uma atualização da concepção de igualdade 

mobilizada nas lutas trabalhistas em termos de paridade participativa (FRASER, 2008), bem 

como uma ampliação do seu escopo normativo, por meio da articulação da noção de 

dignidade. Concluiu-se que, frente à terceirização, as lutas do trabalho se aproximam da 

lógica das lutas minoritárias por articular às suas exigências de justiça a dimensão moral do 

respeito à dignidade do trabalhador terceirizado. Em termos morais, essa aproximação não 

significa automaticamente um retrocesso, mas sim uma expansão do conteúdo de justiça das 

lutas trabalhistas, que ultrapassam as demandas redistributivas e representativas, 

tradicionalmente atribuídas a elas, trazendo a questão de classes para o domínio simbólico da 

moral.  

 

Palavras-chave: sociologia moral; crítica social; lutas trabalhistas; justiça social 

 

 

 

 

 

 



 
ABSTRACT 

 

 

This dissertation investigates the reconfiguration undergone by labor struggles when facing 

the challenges posed by outsourcing – an emblematic phenomenon of the current political and 

economical environment – in order to update the historical content of the immanent 

relationship between labor and social justice. Labor struggles’ reconfigurations were 

identified by analyzing labor’s critique of outsourcing, using as source a public hearing on the 

subject, promoted by the Brazilian Superior Labor Court in 2011. This hearing was 

methodologically treated as a public document that stabilizes the critique’s multifaceted 

content. Its examination followed the guidelines of categorical content analysis (BARDIN, 

2008) and was divided into two parts: the descriptive and the interpretative moments. The 

first part, guided by a continuist epistemology, analyzed the critique of outsourcing in three 

themes: economy, rights and morality, which showed the past-oriented nature of labor’s 

reform proposals. The second part, the interpretative moment, that sought to identify the 

principle of justice immanent to labor’s criticism, demonstrated that there’s an update in the 

conception of equality mobilized in labor struggles in terms of participatory parity (FRASER, 

2008), as well as an expansion of its normative scope, through the articulation of the notion of 

dignity. It was concluded that, when facing the challenges of outsourcing, labor struggles 

become closer to the logic of minority struggles, because they articulate the demands of 

respect for the dignity of outsourced workers to their usual demands. In moral terms, this 

rapprochement does not automatically mean a setback, but rather an expansion of the justice 

content of labor struggles, which goes beyond the redistributive and representative demands 

traditionally assigned to them. Thus, class questions are brought to the field of morality. 

 

Key words: moral sociology; social criticism; labor struggles; social justice 
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1 Introdução  
 

 

Este estudo versa sobre as reconfigurações das lutas trabalhistas frente aos desafios 

colocados pela terceirização, que é considerada uma questão emblemática do atual cenário 

produtivo, econômico e político-institucional1. A fim de atualizar o conteúdo histórico da 

relação imanente entre trabalho e justiça social, empreende-se uma análise do conteúdo 

normativo da crítica do trabalho – entendido como um ator coletivo e moral – à terceirização, 

enunciada por seus representantes em uma audiência pública sobre o tema, convocada pelo 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 2011. Adotando uma perspectiva de sociologia 

moral, intenta-se compreender como o trabalho se reconfigura, enquanto um ator coletivo, 

frente às transformações da organização produtiva, das relações entre Estado e mercado e da 

esfera político-institucional colocadas por um contexto neoliberal e de dominação gestionária 

que aponta para sua fragmentação.  

Contudo, para compreender como esta problemática pôde ser construída, é necessário 

recuperar a trajetória da pesquisa que será apresentada nesta tese. Nessa trajetória, que se 

inicia com um interesse pelo caráter inerentemente disputado da terceirização na sociedade 

brasileira e culmina no estudo das reconfigurações do trabalho como um ator coletivo frente à 

terceirização, a continuidade se estabelece pelo anseio de melhor compreender a forma como 

se constitui – empírica e historicamente – a relação entre trabalho e justiça social. 

Embora não seja nenhuma novidade, a terceirização é característica central das 

dinâmicas produtivas no capitalismo contemporâneo: constitui-se como uma ferramenta que 

colabora para promover palavras de ordem da reestruturação produtiva, tais como a 

flexibilização, a horizontalidade e a descentralização (da produção e das relações de trabalho). 

Ao mesmo tempo em que é emblemática do “novo”, a terceirização atualiza o padrão 

histórico constitutivamente segmentado das relações de trabalho no Brasil, onde um grupo 

restrito de trabalhadores tem acesso à estabilidade e aos direitos sociais garantidos pelo 

assalariamento formal, enquanto outros grupos ficam expostos à informalidade e à incerteza 

                                                
1 O título deste estudo, “O futuro da humanidade que trabalha”, foi inspirado no pronunciamento de 
Ricardo Antunes na audiência pública do TST. 
2 Todas as traduções de referências bibliográficas em língua estrangeira, literais ou não, são traduções 
livres da autora desta tese. 
3  Na audiência pública do TST, se pronunciam, em nome dos interesses dos trabalhadores, 
sindicalistas de centrais sindicais com posicionamentos divergentes com relação à terceirização, 
especialistas em direito do trabalho, pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, entre outros. 
Mais informações sobre o perfil dos participantes da audiência podem ser encontradas no capítulo 4 e 
no apêndice B. 
4 Embora o setor público já se utilize da prática, ao menos, desde a segunda metade dos anos 1960, 



 15 

(CARDOSO, 2010; VÉRAS DE OLIVEIRA, 2015).  

Na esfera político-institucional, a questão da regulamentação da terceirização no 

Brasil é marcada por dois projetos de lei antagônicos que tramitam há cerca de uma década no 

legislativo brasileiro, perpassados por disputas de interesses de classe irreconciliáveis. Por um 

lado, o Projeto de Lei (PL) 4.330/04, de autoria do empresário e ex-deputado Sandro Mabel, 

representava os interesses empresariais de menor regulamentação das relações de trabalho, 

permitindo que todo tipo de atividade desempenhada por uma empresa seja terceirizado. Por 

outro, o PL 1.621/07, gestado em um grupo de trabalho da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT) e apresentado ao Congresso Nacional pelo ex-metalúrgico Vicentinho, propunha a 

manutenção da restrição da terceirização às atividades acessórias da empresa, criando 

mecanismos que garantem a isonomia entre os trabalhadores diretos e terceirizados.  

Tendo em vista esses projetos de lei antagônicos, pode-se afirmar que a 

regulamentação da terceirização é objeto de uma disputa polarizada, entre os interesses do 

capital e os interesses do trabalho, na sociedade brasileira – e neste aspecto residiu a 

curiosidade inicial pela questão. A fim de melhor compreender como esses interesses se 

justificam no espaço de um debate público e democrático, uma audiência pública sobre 

terceirização – convocada pelo TST em 2011 – foi tomada como fonte para a análise deste 

debate. Em outubro de 2011, o TST ouviu 55 pessoas, representantes do Estado, do capital e 

do trabalho, sobre seus posicionamentos com relação à regulamentação da terceirização no 

Brasil, de modo a repensar a validade de sua Súmula 331, que limita a terceirização às 

atividades-meio (serviços especializados e de manutenção) e aos serviços de limpeza e 

vigilância (TST, 2011a; 2011b).  

O exame desse cenário, marcado por disputas legislativas e judiciais (BIAVASCHI; 

TEIXEIRA, 2015), e a pesquisa bibliográfica sobre a questão demonstraram que a 

terceirização sintetiza o modo como se configura a correlação de forças entre capital e 

trabalho no capitalismo contemporâneo, em grande medida pautado por um ideário neoliberal, 

tanto na esfera econômica, como na política. Esse ideário, para promover a liberdade do 

mercado, ataca as instâncias coletivas da sociedade (BOURDIEU, 1998)2, tornando ainda 

mais assimétrica a relação de forças entre capital e trabalho, o que coloca ameaças à própria 

existência deste (BASCHET, 2005). Frente a essa correlação de forças desfavorável ao 

trabalho, um diagnóstico perpassa diferentes estudos: o de uma guinada cultural da crítica 

social, promovida pelas reivindicações do Maio de 1968, momento de inflexão a partir do 

                                                
2 Todas as traduções de referências bibliográficas em língua estrangeira, literais ou não, são traduções 
livres da autora desta tese. 
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qual o trabalho e suas reivindicações perderiam forças e deixariam o centro da arena política 

(TAYLOR, 1998; BOLTANSKI; CHIAPELLO, 1999; TOURAINE, 2005; FRASER, 2006a; 

2006b).  

Exemplar desse diagnóstico é a tese de um “novo paradigma” de Alain Touraine 

(2005). Para o autor, as categorias do paradigma econômico e social da revolução industrial – 

como, por exemplo, classe social, burguesia e proletariado, sindicato, greve, desigualdade e 

redistribuição – já não seriam mais úteis na interpretação da vida social, dando lugar a um 

novo paradigma baseado na relação do sujeito consigo mesmo. Ou seja, o paradigma social – 

aquele do qual o movimento dos trabalhadores historicamente se utiliza – seria substituído 

pelo paradigma cultural como forma predominante de interpretação e produção de sentido da 

vida social (TOURAINE, 2005). Assim, ao passo que a literatura observa uma pluralização da 

crítica social – que passa a ter novos porta-vozes, como os movimentos negro, feminista e 

LGBT –, ela também aponta para uma perda do protagonismo do trabalho como um ator 

social e para uma perda de relevância de suas demandas junto aos movimentos sociais. 

Todavia, esse diagnóstico foi contradito pelo exame dos pronunciamentos dos 26 

representantes do trabalho na audiência pública do TST: havia neles uma forte referência ao 

“paradigma social” e a suas categorias para denunciar as mazelas causadas aos trabalhadores 

e as injustiças sociais produzidas pela terceirização. De modo a propor uma contraposição 

empírica a essa literatura, o conjunto dos pronunciamentos dos representantes do trabalho 

passou a ser tratado como uma crítica à terceirização – uma crítica que é múltipla e plural, 

mas cuja uniformidade despontava na defesa dos direitos do trabalho. Se a defesa dos direitos 

sociais aflorava como o ponto comum a ser defendido por um conjunto de representantes 

diversos 3 , o trabalho – entendido como um ator coletivo que não está limitado aos 

trabalhadores e seus sindicatos, englobando também especialistas que defendem seus 

interesses – não poderia ser pensado como um foco de resistência a essas transformações da 

crítica social? Arriscando-se a ser acusado de retrógrado ao defender um modelo de trabalho 

protegido pelo Estado, não estaria este ator apontando para um elemento fundamental da 

justiça social cuja importância nossa sociedade estaria desconsiderando? 

Foi com essas questões em vista que se procurou operacionalizar o conceito de crítica 

social, de modo a possibilitar uma análise do conteúdo normativo (ou do sentido de justiça) 

                                                
3  Na audiência pública do TST, se pronunciam, em nome dos interesses dos trabalhadores, 
sindicalistas de centrais sindicais com posicionamentos divergentes com relação à terceirização, 
especialistas em direito do trabalho, pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, entre outros. 
Mais informações sobre o perfil dos participantes da audiência podem ser encontradas no capítulo 4 e 
no apêndice B. 
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dos discursos dos representantes do trabalho na audiência pública sobre terceirização do TST. 

Uma leitura em profundidade desses pronunciamentos levou a um achado empírico 

importante: a crítica do trabalho à terceirização gira em torno de três eixos temáticos, que não 

podem ser desvencilhados um do outro, quais sejam, economia, direito e moral. O encontro 

com o eixo moral da crítica do trabalho à terceirização – que se apresenta por meio das 

questões do (des)valor social do trabalho e da dignidade do trabalhador terceirizado – apontou 

para uma dimensão de análise fundamental, que demonstra o que acontece com o trabalho 

num contexto histórico de deslocamento da crítica para o cultural e numa conjuntura 

econômica e política que o impele à fragmentação. A análise do conteúdo da crítica do 

trabalho à terceirização demonstra empiricamente o que um olhar desconfiado com relação ao 

diagnóstico de perda da centralidade do trabalho para a crítica social poderia apenas sugerir: 

que o trabalho não se dilui frente a essas transformações, mas sim se reconfigura de modo a 

atualizar sua relevância para a garantia da justiça social nas sociedades capitalistas, não 

apenas mobilizando fortemente o repertório do “paradigma social” (economia e direitos), 

como também engajando-se em reivindicações de caráter moral – e não cultural.  

Tendo em vista esses questionamentos e achados, foi necessário seguir uma 

perspectiva sociológica específica. É nesse sentido que uma sociologia moral, que se dedica a 

compreender a mobilização de valores na ação coletiva, foi adotada. A relação entre trabalho e 

moral é usualmente pensada na literatura em termos da função de integração social 

desempenhada pelo trabalho (DURKHEIM, 1967; CASTEL, 2012). Entretanto, se o trabalho 

não é pensado aqui como uma atividade produtiva (como será argumentado adiante), limitar o 

entendimento de sua moralidade à posição que ele provém aos indivíduos ao inseri-los em 

uma teia de funções interdependentes se torna limitador. Nesse sentido, propõe-se que essa 

relação seja deslocada para a ideia de que o trabalho é um ator coletivo que luta por justiça, 

contribuindo para a institucionalização de valores democráticos de liberdade social 

(HONNETH, 2015a). O conteúdo dessas lutas se transforma historicamente, mas essa relação 

é imanente em sociedades capitalistas que se pretendem democráticas. Com o objetivo teórico 

de atualizar o conteúdo histórico dessa relação imanente entre trabalho e justiça social, 

tomou-se como objeto empírico o conteúdo da crítica do trabalho à terceirização, uma questão 

emblemática dos desafios que se colocam para o trabalho hoje, como a flexibilização das 

relações de trabalho e as ameaças de fragmentação desse ator coletivo. 

Embora esses desafios expliquem e embasem o diagnóstico da perda da centralidade 

do trabalho como um ator social, considera-se importante – para melhor entender como o 

trabalho e suas lutas se reconfiguram nesse cenário ameaçador à sua existência enquanto ator 
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coletivo – extrapolar o ponto de vista das relações de força, a partir do qual usualmente se 

conclui em termos das perdas que o trabalho sofreu nas últimas décadas. Sem negar essas 

perdas ou descartar esse ponto de vista, propõe-se privilegiar um outro olhar sobre essa 

realidade, adotando-se uma perspectiva de sociologia moral para o estudo do conteúdo da 

crítica do trabalho à terceirização.  

Nesse ponto de vista moral, a crítica deverá ser estudada por meio da observação da 

mobilização histórica e situacional de valores morais nas ações e discursos do ator em 

questão. Nessa abordagem, a audiência pública do TST se torna uma fonte de pesquisa 

privilegiada porque dá forma estável à crítica do trabalho à terceirização, além de sintetizar os 

posicionamentos dos diferentes sujeitos que aqui compõem aquilo se denomina “trabalho”: 

trabalhadores, representantes sindicais e os/as cientistas que os estudam. 

Explicitada até aqui de modo muito sucinto, a problemática de pesquisa – construída 

indutivamente, mas sem perder o diálogo com a literatura, na trajetória exposta acima – será 

reconstituída a seguir em três momentos. Nessa problemática, a terceirização é a porta de 

entrada e o elemento sintetizador de uma série de desafios que se lançam ao trabalho e que 

engendram uma reconfiguração de suas lutas (1.1). Como já dito, para compreender como as 

lutas trabalhistas se reconfiguram nesse cenário econômico e político-institucional, é 

necessário mobilizar uma abordagem teórica específica, que entende o trabalho como um ator 

moral que luta por justiça (1.2). Mobiliza-se, portanto, uma abordagem metodológica também 

particular, de modo a possibilitar a operacionalização desse esquema teórico de sociologia 

moral (1.3). 

 

 

1.1 Porta de entrada: a relevância da terceirização para a compreensão do atual cenário 

político-econômico 

 

 

 No quadro da problemática de pesquisa aqui proposta – qual seja, a da atualização do 

conteúdo de justiça das lutas trabalhistas frente à terceirização –, a terceirização não é 

propriamente um objeto empírico, mas sim o objeto da crítica estudada. Como já 

argumentado, a terceirização sintetiza um conjunto de transformações econômico-produtivas 

e político-institucionais que apresentam novos e reciclam antigos desafios do trabalho. Com 

relação à esfera econômica e produtiva, ao mesmo tempo em que é emblemática de 

transformações promovidas pela reestruturação produtiva, a terceirização atualiza processos 
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históricos do mundo do trabalho brasileiro (VÉRAS DE OLIVEIRA, 2015). Quanto à esfera 

político institucional, pode-se afirmar que o modo como se estabeleceu o debate sobre sua 

regulamentação na sociedade brasileira é ilustrativo de processos institucionais típicos de 

sociedades neoliberais fundamentadas na democracia eleitoral (BOLTANSKI, 2015). Nesse 

sentido, a terceirização pode ser considerada como porta de entrada para a compreensão da 

formatação atual da correlação de forças entre capital e trabalho. 

As transformações que redesenham o sistema produtivo desde os anos 1970 podem ser 

definidas como um processo global pautado por exigências econômicas e tecnológicas como a 

volatilidade do mercado, o aumento da competição e o estreitamento das margens de lucro. 

Com a reestruturação produtiva engendrada a partir da crise do modelo fordista de produção, 

a flexibilidade torna-se uma palavra de ordem, sendo esperada ou exigida das empresas, da 

produção, do produto, do trabalho, dos trabalhadores, entre outros (LAPIS, 2011, p.29). 

Dentro desse processo, a terceirização possibilita um menor investimento de capital na 

produção, redução de custos e transferência de riscos econômicos e conjunturais para as 

empresas terceiras (HARVEY, 1992; THÉBAUD-MONY, DRUCK, 2007; CHESNAIS, 

1996).  

Para as empresas, a flexibilização significa uma maior possibilidade de adaptação às 

condições do mercado (CASTELLS, 2008). Nessa perspectiva, a terceirização se apresenta 

como uma estratégia gerencial de transferência de atividades que promove a descentralização 

da produção, a formação de redes de empresas, mas também da flexibilização das relações de 

trabalho. Nesse sentido, para os trabalhadores, a flexibilização promovida pela terceirização 

se manifesta de diferentes formas, seja nos menores salários, no maior risco de acidentes e 

morte no trabalho, na dificuldade de organização sindical, ou na menor garantia de acesso a 

direitos trabalhistas (ANTUNES, 2015; DRUCK, 2011; FARIA, 1994; MARCELINO; 

CAVALCANTE, 2012; THEBAUD-MONY; DRUCK, 2007).  

No Brasil, os processos de transferência de atividades se iniciam nos anos 19804, 

ganhando maior força na década de 1990. A “década neoliberal” (GIAMBIAGI ; MOREIRA, 

1999) é marcada por grandes transformações econômicas, como as privatizações, o plano 

Real – que estabilizou o preço das mercadorias e controlou a inflação –, uma maior eficiência 

do setor privado, mas também uma performance econômica insatisfatória, que aumentou a 

pobreza e a desigualdade. Com a privatização das atividades econômicas até então de 

monopólio público, como telefonia e energia elétrica, abriu-se espaço para a terceirização se 

                                                
4 Embora o setor público já se utilize da prática, ao menos, desde a segunda metade dos anos 1960, 
como evidencia o Decreto-Lei 200/67 (CARELLI, 2007). 
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tornar uma forte tendência no mercado de trabalho. 

Essa tendência se estendeu aos anos 2000, quando o crescimento econômico foi 

acompanhado de formalização do mercado de trabalho. No Brasil, a terceirização coincide 

com a desregulamentação dos contratos de trabalho (POCHMANN, 2012), que foi 

ambivalentemente combatida pelos governos do Partido dos Trabalhadores (PT). Embora o 

programa de governo do PT tenha, inicialmente, representado um contraponto ao 

neoliberalismo, este não se desfez das pressões do capitalismo financeiro, mostrando-se 

aberto a fazer concessões ao mercado (VÉRAS DE OLIVEIRA, 2015, p.552). Pode-se 

afirmar, portanto, que os governos Lula e o primeiro governo Dilma atuaram de forma 

ambivalente e limitada em relação aos temas do trabalho e da proteção social.  

Por um lado, evitaram colocar em pauta a reforma trabalhista, adotaram uma política 

econômica de estímulo ao crescimento, ao incremento do mercado interno e à geração de 

emprego, e desenvolveram políticas sociais de transferência de renda e de recomposição do 

salário mínimo. Contudo, por outro lado, não deixaram de adotar medidas flexibilizadoras, 

como o Contrato do Primeiro Emprego, a legalização de prestadores de serviço por empresas 

de uma só pessoa (PJs), a adoção de exigências trabalhistas diferenciadas para pequenas e 

micro empresas (Lei do Super Simples), entre outras (VÉRAS DE OLIVEIRA, 2015, p.553; 

562). Mesmo numa conjuntura político-econômica favorável, em que sindicalistas faziam 

parte do governo e em que espaços de discussão foram criados, a terceirização seguiu 

representando a contratação de trabalhadores com remuneração e condições de trabalho 

inferiores aos empregos diretos (POCHMANN, 2012, p.109). 

Além de trazer consequências imediatas aos trabalhadores, a terceirização também faz 

parte de um processo global de multiplicação das normas de emprego (GIRAUD; 

LECHEVALIER, 2010), que se caracterizam pelo enredamento de diversas formas de 

inserção e de estatutos do trabalho (AZAÏS, 2003). Nesse processo, o emprego de duração 

indeterminada – que dá acesso aos principais direitos sociais, permitindo a formação de um 

senso de cidadania entre os trabalhadores organizados, típico das sociedades salariais – dá 

lugar a empregos inseguros, contratos por tempo determinado e possivelmente renováveis, 

sindicatos fragilizados e trabalhadores que são vistos cada vez mais como consumidores ao 

invés de cidadãos. 

Deste modo, a terceirização apresenta novos desafios à luta coletiva dos trabalhadores 

na medida em que é mobilizada como uma estratégia de flexibilização ampliada, que se 

estende da organização empresarial ao comportamento esperado de seus empregados e/ou 

prestadores de serviços, passando pelas normas de emprego e pelos direitos dos trabalhadores. 
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Em contrapartida, alguns autores consideram que a terceirização não apenas sintetiza novas 

transformações, como também resgata velhas formas de trabalho pré-industrial, recuperando 

suas consequências sociais (CASTEL, 2012; DRUCK, 2011).  

Para Robert Castel (2012), a precarização do trabalho observada desde a crise do 

Estado de bem-estar social na França traz de volta um inimigo que as sociedades do século 

XIX já haviam enfrentado: a vulnerabilidade da classe trabalhadora, que coloca problemas à 

coesão social. Sendo assim, as reformas neoliberais – dentre elas a prática da terceirização – 

poderiam ser pensadas tanto como um movimento de expansão dos interesses capitalistas 

quanto como um movimento de refeudalização das relações de trabalho (HONNETH, 2015a).  

No mesmo sentido, para o caso da sociedade do trabalho brasileira, a terceirização 

atualiza desafios que a classe trabalhadora enfrenta desde sua formação. Para Véras de 

Oliveira (2015, p.546), a terceirização deve ser tomada como um processo que ressignifica o 

padrão constitutivamente segmentado das relações de trabalho no Brasil. Num primeiro 

momento, marcado pelo fim da escravidão e pela imigração de trabalhadores europeus, o 

padrão segmentado de relações de trabalho tinha um viés étnico-racial. Por meio desse viés, 

impunha-se um “estado de guerra latente no coração da classe trabalhadora”, uma vez que 

trabalhadores negros e brancos eram levados a disputar os mesmos postos, depreciando assim 

suas condições de trabalho (ANDREWS, 1991, p.61). O posterior desenvolvimento do 

capitalismo – desligado de esforços redistributivos – produziu uma sociedade do trabalho que 

se caracteriza por sua fluidez e estagnação simultâneas: haveria, na classe trabalhadora, uma 

expectativa de inserção no mundo do trabalho e dos direitos que se realiza pontualmente, mas 

que poucas vezes se consolida na trajetória de vida dos trabalhadores (CARDOSO, 2010).  

A terceirização atualiza esses antigos processos e desafios na medida em que gera 

empregos formais que frustram sistematicamente a expectativa de inserção no mundo do 

trabalho formal. Seja por causa da alta rotatividade no trabalho terceirizado, seja porque 

muitas vezes os trabalhadores não têm acesso efetivo a seus direitos trabalhistas (DIEESE, 

2007; POCHMANN, 2012; CUT, 2014), a terceirização realiza, ao mesmo tempo em que 

impede a realização dessa expectativa. No capitalismo brasileiro, no qual o assalariamento 

formal nunca se generalizou como padrão de emprego, a terceirização significa a 

flexibilização dos direitos do trabalho para uma parcela, cada vez mais ampla, dos 

trabalhadores que foram capazes de se inserir no trabalho assalariado. A terceirização 

corrobora, portanto, a segmentação da classe trabalhadora brasileira, separando os 

trabalhadores que acessam efetivamente a formalidade e aqueles que seguem à mercê da 

instabilidade e da insegurança, mesmo quando inseridos em um emprego formal. 
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 Além de sua relevância para discutir transformações econômicas e produtivas, bem 

como a atualização de antigos processos do mundo do trabalho, a terceirização também 

possibilita refletir sobre questões político-institucionais das sociedades contemporâneas. 

Atualmente, estratégias de flexibilização da produção, como a terceirização, tendem a 

apresentar como inevitável aquilo que é uma decisão empresarial ou política, corroborando 

uma noção de realidade inexorável, disseminada também pelas instituições sociais 

(CASTELLS, 2008; BOLTANSKI, 2015). De acordo com Luc Boltanski (2015), o contexto 

institucional atual é marcado por uma nova forma de dominação, que transforma a relação das 

instituições sociais com a crítica. Trata-se da dominação gestionária, que consistiria na 

blindagem das instituições a todo tipo de crítica exterior a elas, tendo em vista que 

incorporaram o papel de transformação da realidade anteriormente exercido pela crítica 

social. Ou seja, nas sociedades em que a democracia representativa é conjugada a um ideário 

neoliberal de gestão da economia, as instituições sociais teriam incorporado a crítica social, 

internalizando a função de produzir mudanças da realidade e blindando-se em relação à toda 

crítica externa, vinda tradicionalmente dos movimentos sociais (BOLTANSKI, 2015). Nesse 

contexto institucional, a terceirização é apresentada como uma realidade dada e inevitável, 

contra a qual as instituições e os atores sociais nada podem fazer, a não ser adaptarem-se. A 

demanda de mudança se desloca do “problema” – a terceirização – aos atores que o criticam – 

o trabalho.  

 Esse diagnóstico com relação às instituições sociais contribui para a compreensão da 

questão da regulamentação da terceirização no Brasil, que parece ser emblemática desse 

fechamento das instituições à crítica social. A aprovação do PL 4.330/04 em abril de 2015 

pela Câmara mais conservadora desde o fim da ditadura militar (DIAP, 2014), a despeito dos 

anos de resistência do Fórum Nacional Permanente em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores 

Ameaçados pela Terceirização5, dá indícios de que, no atual contexto das democracias 

eleitorais, as instituições estão fechadas à crítica social, corroborando a tese da dominação 

gestionária (BOLTANSKI, 2015).  

Como indicado pela literatura, esse conjunto de transformações econômico-produtivas 

e político-institucionais sintetizado pela terceirização resulta numa reestruturação das relações 

capital-trabalho. A atual correlação de forças é desfavorável ao trabalho (BASCHET, 2005), 

colocando em xeque a sua subsistência enquanto um ator coletivo nas sociedades 

                                                
5 O Fórum congrega centrais sindicais, sindicatos, associações de classe e núcleos de pesquisa e foi 
criado após a realização da audiência pública do TST como espaço de debate permanente sobre a 
terceirização (BIAVASCHI; TEIXEIRA, 2015). 
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contemporâneas. Nesse sentido, seria possível afirmar que esse cenário econômico e político é 

temerário para a existência do trabalho, haja vista a acentuação da tendência à sua 

fragmentação, constitutiva das relações de trabalho no Brasil (VÉRAS DE OLIVEIRA, 2015) 

e reforçada pelo neoliberalismo (BOURDIEU, 1998).  

Além disso, pode-se afirmar que esse novo cenário global das relações de produção, 

ratificado por um novo tipo de dominação institucional, que culmina no recuo do poder 

sindical, coloca uma série de questões morais, políticas e organizativas ao trabalho. A 

legitimidade política da desregulamentação do mercado, a deterioração das condições de 

trabalho e de vida para uma parte cada vez mais significativa dos trabalhadores, a instituição 

de uma força de trabalho disponível e volátil, e a consequente desagregação e segmentação da 

classe trabalhadora (HARVEY, 1992; CHESNAIS, 1996; ANTUNES, 2007) são evidências 

da necessidade de reconfiguração – para retomada de força, mas também para a sobrevivência 

– do trabalho como ator coletivo.  

Tendo em vista os desafios que se colocam ao trabalho nesse cenário, esta tese procura 

problematizar como as lutas do trabalho se reconfiguram e também como o trabalho se faz, se 

refaz e se sustenta enquanto ator coletivo frente à terceirização. Partindo de uma análise das 

relações de força e da eficiência da crítica enunciada pelo trabalho, a literatura sociológica 

parece ter chegado a um consenso sobre a perda da centralidade do trabalho e de suas pautas 

na condução da sociedade.  

Nos estudos sobre crítica social, há o diagnóstico de um deslocamento das demandas 

redistributivas dos trabalhadores às demandas culturais dos novos movimentos sociais – de 

mulheres, negros, e LGBT (TAYLOR, 1998; TOURAINE, 2005; FRASER, 2006a; 2006b). 

Por seu turno, a literatura sobre sindicalismo incorpora esse diagnóstico da guinada cultural 

da crítica e declara uma crise do sindicalismo, causada por mudanças macrossociais como o 

fim do Estado de bem-estar social na Europa e a consequente desregulamentação das relações 

de trabalho (SANTOS, 2006; CARDOSO, 2015). Acredita-se que esses diagnósticos devam 

ser problematizados, uma vez que se limitam a entender o trabalho como um ator político e 

econômico, imerso em um jogo de forças e em interesses que limitam sua ação e impedem 

sua eficiência. 

Entretanto, problematizar esses diagnósticos não significa descartá-los. O atual 

cenário econômico e político, no qual se configura uma correlação de forças extremamente 

desfavorável ao trabalho, deve ser incorporado à problemática e à análise, uma vez que 

consiste no ponto a partir do qual se pode inferir sobre uma reconfiguração das lutas 

trabalhistas. Ou seja, a bibliografia aqui apresentada, bem como o cenário descrito a partir 
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dela permitem afirmar que essas transformações e atualizações políticas e econômicas, 

sintetizadas na questão da terceirização, engendram algum tipo de reconfiguração das lutas 

trabalhistas e do trabalho como um ator coletivo.  

O argumento aqui sustentado, tendo em vista a amplitude dessas transformações e as 

evidências encontradas na análise da audiência pública sobre terceirização, é de que essas 

reconfigurações têm um sentido moral, na medida em que permitem identificar quais são, do 

ponto de vista do trabalho, os componentes normativos para a justiça nas relações de trabalho 

e de classe. Assim, de modo a compreender o sentido de justiça dessas reconfigurações – para 

além dos diagnósticos de perda e crise sustentados por essa literatura – é necessário adotar 

abordagens e caminhos teórico-metodológicos específicos.  

 

 

1.2 Abordagem teórica: a moralidade das lutas do trabalho como fonte para o seu 

sentido de justiça 

 

 

Como já dito, a questão da moral não foi tomada, neste estudo, como um pressuposto 

desde o seu início. Contudo, tendo em vista que a análise indicou a relevância dessa questão 

para compreender como as lutas trabalhistas se reconfiguram frente à terceirização, fez-se o 

caminho de volta, assumindo-se as implicações teóricas desse achado empírico, dando-se a 

esta tese seu formato final. Tendo em vista a questão que norteia este estudo desde seu início 

– qual seja, a relação entre trabalho e justiça social –, buscou-se construir uma abordagem que 

permitisse respondê-la tanto empírica, como teoricamente. 

Na perspectiva aqui adotada, entende-se que a moral é constitutiva dos sentidos das 

ações e representações individuais e coletivas. Falar em uma sociologia moral significa, 

portanto, falar em uma sociologia da ação que tem por objetivo reconstituir seu sentido por 

meio da observação do modo como valores são compartilhados, disputados e mobilizados 

pelos atores em suas ações e discursos. Para tanto, é preciso abrir mão da neutralidade de uma 

explicação totalizante do real, reconhecendo o caráter parcial e incompleto de qualquer 

abordagem sociológica. 

Do mesmo modo que não se almeja definir de princípio o que é justiça social – mas 

sim conhecer o que o ator trabalho descreve como tal –, entende-se que esse conceito não 

pode ser pensado apenas em termos materiais e objetivos como redistribuição de renda, 

direitos sociais, liberdades individuais e relações de força. Nesse sentido, propõe-se que a 
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atualização do conteúdo histórico da relação imanente entre trabalho e justiça social seja 

pensada, também, a partir de um ponto de vista moral. 

Tradicionalmente, a sociologia que pensa o trabalho para além de seus aspectos 

técnicos e produtivos entende que a moralidade do trabalho reside em sua função de 

integração social (DURKHEIM, 1967; CASTEL, 2012). Contudo, defende-se que esse olhar 

deve ser deslocado do conceito de integração para o conceito de justiça, tomando o trabalho 

como um ator coletivo e moral – que luta por justiça social – e não como uma atividade 

produtiva.  

Assim, quando se fala em “trabalho” nesta tese, mobiliza-se uma concepção particular, 

mas não singular. Aqui, trabalho não é entendido como atividade produtiva ou como status, 

mas sim como um ator coletivo que, apesar de ter sua inserção por excelência no campo 

econômico, não se orienta apenas por princípios estratégicos e utilitários, e que está 

estruturado por princípios morais, no sentido de que sua luta desempenha um papel de justiça 

na sociedade capitalista.  

Essa concepção de trabalho não é singular porque não está sendo inaugurada aqui, 

haja vista que se aproxima da concepção marxista de classe trabalhadora, na medida em que é 

atribuído a ela um protagonismo no processo de mudança histórico que levará o conjunto da 

sociedade à emancipação dos grilhões do capitalismo (MARX; ENGELS, 2003). Contudo, 

diferentemente das problemáticas colocadas por essa corrente de pensamento, aqui não se 

reflete sobre a consciência ou a identidade de classe. Do mesmo modo, não se fala em 

movimento sindical ou operário porque não se indaga sobre suas dinâmicas internas e 

desafios próprios (como é feito pela discussão sobre a crise do sindicalismo, por exemplo).  

Essas escolhas se devem ao caráter particular que o “lado” trabalho assume na 

audiência pública do TST, que é aqui tomada como fonte (no mesmo sentido que um 

historiador toma um documento para sua investigação). Trata-se, portanto, de uma concepção 

construída também empiricamente, dado que na audiência pública é possível vislumbrar o 

trabalho como uma unidade coesa na medida em que ele é um dos “lados” a ser defendido e a 

ter seus interesses atendidos a partir do debate.  

Portanto, o trabalho é concebido aqui como um ator moral e coletivo, que transgride 

os limites demográficos da categoria classe social, cujas lutas têm valor moral de justiça 

independentemente dos desafios que enfrenta na construção prática de suas pautas ou na 

formação de sua autoconsciência. Dentro da perspectiva de sociologia moral adotada, essa 

afirmação se traduz na ideia de que os valores morais protagonizados pelas lutas trabalhistas 

são compartilhados não apenas entre os trabalhadores, mas também por outros membros da 



 26 

sociedade, independentemente de suas classes sociais. Além disso, o trabalho pode ser 

pensado como um ator moral na medida em que suas lutas são fundamentais à justiça social 

nas sociedades capitalistas que se pretendem democráticas.  

Enquanto um ator moral, o trabalho produz um conjunto de valores que é 

compartilhado pela sociedade – não porque há um consenso sobre a pertinência desses 

valores, mas porque há disputas em torno deles –, ao mesmo tempo em que toma para si e 

operacionaliza valores máximos e fundantes da sociedade. Assim, ao mesmo tempo em que 

opera como foco de resistência da consciência moral da sociedade, contribuindo para a 

reflexividade da sociedade porque lhe coloca questões de justiça, também opera como um 

instrumento moral para a sociedade, ao reproduzir e operacionalizar seus valores (ROSATI; 

WEISS, 2015). 

Adotar uma perspectiva de sociologia moral implica, ainda, ouvir esse ator moral, ou 

seja, conhecer o que ele tem a dizer sobre justiça social. Aqui, esse exercício é feito por meio 

da análise do conteúdo de sua crítica à terceirização, enunciada na audiência pública do TST 

sobre o tema. Neste sentido, tendo em consideração o diagnóstico da perda da centralidade do 

trabalho, colocado tanto pela literatura sobre crítica social quanto pela sociologia do trabalho, 

este estudo se propõe a adotar uma perspectiva distinta com relação à crítica deste ator social. 

Durante mais de um século, o trabalho deteve o protagonismo da crítica social e foi capaz de 

alcançar conquistas através de suas demandas redistributivas, contribuindo para a 

institucionalização dos valores da liberdade social no mercado de trabalho (HONNETH, 

2015a). Considera-se que a perda de seu protagonismo não apaga sua importância para a 

promoção e consolidação de valores democráticos como a igualdade, a paixão pela 

transformação social e o espírito de abertura (FERRARA, 2014), mesmo num contexto 

econômico e político desfavoráveis.  

Abordar a crítica do trabalho a partir de uma perspectiva de sociologia moral significa, 

portanto, dedicar-se mais à compreensão do conteúdo e do potencial normativo da crítica do 

que ao exame de sua efetiva realização na realidade social. Deste modo, a perda do 

protagonismo do trabalho na crítica social não implica a perda da relevância do trabalho como 

ator moral capaz de colocar questões de justiça à sociedade. Como será argumentado, o 

potencial moral e de justiça do trabalho são historicamente imanentes: enquanto se analisar 

uma sociedade capitalista e democrática, as lutas do trabalho terão sentido imanente de justiça 

e contribuirão para a consolidação de valores democráticos, independente do protagonismo 

que desempenharem naquilo que a literatura caracteriza como crítica social.  

Portanto, argumenta-se que as lutas do trabalho contribuem para a consolidação da 
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justiça social na sociedade capitalista não apenas na medida em que logram transformar 

instituições e estruturas, mas também na medida em que questionam, desvelam e tornam 

pública a forma como essas instituições e estruturas ignoram ou se apropriam dos interesses e 

necessidades da classe trabalhadora. Assim, o estudo da crítica do trabalho à terceirização é 

um meio de observar a reconfiguração do conteúdo da luta política deste ator a partir dos 

princípios morais que pautam a existência do trabalho como ator coletivo na sociedade 

capitalista. De posse desses dados, será possível observar como a relação entre trabalho e 

justiça social se atualiza no atual contexto neoliberal.  

Ao adotar uma perspectiva moral, não se tem por intuito isolar as reconfigurações das 

lutas trabalhistas e seus sentidos de justiça das questões de força e de dominação que 

perpassam a questão da regulamentação da terceirização. Adota-se aqui uma postura 

antirreducionista, que vista a olhar para os fenômenos de forma complexa, sem definir a 

priori que determinada questão social é uma questão de força ou uma questão de justiça. 

Possivelmente, a maior parte dos fenômenos sociais entrecruzam relações de força, 

justificações morais e questões de justiça, parecendo desvantajoso, de um ponto de vista 

heurístico, apostar em uma leitura unidimensional da realidade social. Até mesmo porque a 

tensão entre questões morais e de justiça e questões de força e interesse são inerentes ao 

objeto de estudo desta investigação.  

Defende-se que, sociologicamente, não se pode pré-determinar se uma questão social 

é uma questão moral ou uma questão de força, porque muito provavelmente ela é de ambos os 

tipos, e de muitos outros ao mesmo tempo. O argumento, portanto, não é que a crítica do 

trabalho à terceirização ou que a própria questão da terceirização é uma questão 

exclusivamente moral, mas sim que é possível adotar um ponto de vista moral sobre elas, 

refletindo sobre as questões de justiça que levantam para a sociedade.  

Contudo, a realidade é complexa e multifacetada, tornando-se necessário fazer 

escolhas e privilegiar perspectivas. Nesse sentido, investe-se em um ponto de vista moral 

sobre a questão da regulamentação da terceirização, porque – e esta é a hipótese deste estudo 

– a crítica do trabalho, frente às questões levantadas pela terceirização, leva as questões de 

classe para além da dimensão econômica e da lógica estratégica. A reconfiguração das lutas 

trabalhistas se dá num plano moral porque a terceirização faz com que seja necessário 

(re)discutir e convencer sobre a dignidade do trabalhador terceirizado e sobre o valor social 

do trabalho. 
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1.3 Abordagem metodológica: a audiência pública como fonte para a análise do 

conteúdo da crítica do trabalho à terceirização 

 

 

Se, como argumentado até aqui, as lutas do trabalho permitem aceder ao conteúdo 

histórico da relação imanente entre trabalho e justiça social, o conteúdo da crítica do trabalho 

à terceirização é tomado como meio para conhecer como essas lutas se reconfiguram frente ao 

cenário econômico-produtivo e político-institucional contemporâneos. Assim, partindo dos 

pressupostos de sociologia moral aqui esquissados, esta tese se dedica à análise do conteúdo 

normativo da crítica do trabalho à terceirização, com o objetivo de reconstituir o conteúdo 

histórico da relação entre trabalho e justiça social, atualizado empiricamente essa relação 

conceitual.  

Nessa problemática, o conceito de crítica é a porta de entrada para analisar as 

reconfigurações do sentido de justiça das lutas trabalhistas e refletir sobre a relação entre 

trabalho e justiça social. A fim de examinar o conteúdo da crítica do trabalho à terceirização, a 

audiência pública do TST foi tomada como fonte de análise. Essa audiência, realizada no ano 

de 2011, apresenta especificidades que lhe tornam uma fonte privilegiada para o estudo da 

crítica do trabalho.  

Por um lado, a audiência pública do TST consiste num debate marcado por um forte 

espírito democrático, em que uma instituição se abre à crítica social. Por outro, ela é realizada 

num momento histórico particular para o Brasil: o momento em que começa o terceiro 

governo do PT, em que a conjuntura socioeconômica e institucional é favorável às pautas do 

trabalho, sobretudo quando em comparação aos anos 1990. Assim, ao mesmo tempo em que 

promove um espaço em que interesses e projetos devem ser justificados em termos de um 

bem comum democrático, é realizada em um momento em que o trabalho se encontra 

econômica e politicamente fortalecido na sociedade brasileira. 

Pode-se afirmar que, ao convocar sua primeira audiência pública com o objetivo de 

debater a regulamentação da terceirização no Brasil, abrindo-se à possibilidade de rever sua 

própria jurisprudência, o TST produziu um espaço de exceção ao fechamento das instituições 

à crítica social, diagnosticado por Boltanski (2015). Como será demonstrado ao longo da tese, 

ao representar equitativamente capital e trabalho – em número de pronunciamentos e tempo 

de fala –, a audiência pública reduz artificialmente a assimetria histórica entre esses atores, 

diluindo artificial e temporariamente as questões de força e dominação que marcam essa 

relação na realidade social cotidiana. Assim, a audiência pública se estabelece como um 
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debate aberto e democrático que coloca aos representantes do capital e do trabalho a exigência 

de fazer referência a questões de justiça, pautando seus argumentos – sejam eles contrários ou 

favoráveis à regulação da prática – em termos de bem comum. 

Quanto à questão conjuntural, os anos que antecederam a audiência pública são 

marcados por governos que favoreceram a constituição de espaços de negociação social e pela 

reação positiva dos indicadores de emprego. Houve queda do desemprego, crescimento dos 

níveis de formalização do trabalho e da renda média dos trabalhadores. Houve também uma 

melhora do desempenho do movimento sindical, que logrou melhores negociações coletivas e 

pôde se tornar um interlocutor no plano político (VÉRAS DE OLIVEIRA, 2015, p.562). 

Contudo, isso não implica que os governos Lula e primeiro governo Dilma não encontraram 

resistência e não fizeram concessões aos interesses financeiros. 

Em comparação a governos anteriores, os governos Lula e (inicialmente) Dilma não 

podem ser diretamente caracterizados como neoliberais. Entretanto, o neoliberalismo faz parte 

da conjuntura econômica global e suas pressões seguiram se exercendo sobre a classe 

trabalhadora brasileira mesmo durante o movimento de geração de empregos e de 

formalização do mercado de trabalho promovidos pelos governos do PT até 2010 (VÉRAS 

DE OLIVEIRA, 2015, p.553). Assim, embora a audiência pública do TST tenha sido 

realizada numa conjuntura político-econômica particular para o Brasil, o neoliberalismo ainda 

circula, seja como um fantasma da década de 1990, seja como pauta no cenário global 

contemporâneo. Portanto, essa audiência pública se constitui num espaço único, em que o 

fortalecimento do trabalho não deixa de estar ameaçado pelo ideário neoliberal circundante. 

Assim, numa perspectiva de sociologia moral que visa a explicitar e interpretar o 

conteúdo normativo da crítica do trabalho à terceirização – e não a avaliar sua capacidade de 

provocar transformações efetivas numa realidade forjada por instituições sociais fechadas à 

crítica – a audiência pública se estabelece como fonte de análise privilegiada. Trata-se de uma 

circunstância particular na realidade social brasileira, seja porque a convocação da audiência 

pública é pautada por valores democráticos como o debate público e a equidade, seja porque 

ela acontece em uma conjuntura socioeconômica em que o trabalho está fortalecido. 

Neste sentido, a audiência pública dá forma à crítica do trabalho, dando estabilidade a 

uma prática discursiva múltipla e repleta de entrelinhas e permitindo acessar seu conteúdo. 

Metodologicamente, a audiência pública do TST foi tratada como um documento de domínio 

público. De acordo com Peter Spink, “[…] os documentos de domínio público são produtos 

sociais tornados públicos” e, de um ponto de vista ético, “estão abertos para análise por 

pertencerem ao espaço público, por terem sido tornados públicos de uma forma que permite a 
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responsabilização” (SPINK, 2013, p.112).  

Embora não se apresente sob a forma física de um documento a ser consultado em um 

arquivo público, a audiência está à disposição6: não se trata de dados privados produzidos 

pela pesquisadora, mas de um evento público que pode ser acessado por todos. Ainda segundo 

Spink (2013), os documentos públicos assumem formas diversas, de modo que se não pode 

ser considerada como um documento em sentido estrito, a audiência pública aqui analisada 

compartilha da mesma função analítica de um documento de domínio público: “[…] refletir 

as transformações lentas em posições e posturas institucionais assumidas pelos aparelhos 

simbólicos que […] dão forma ao informal, refletindo o ir e vir de versões circulantes 

assumidas ou advogadas” (SPINK, 2013, p.112).  

Deste modo, os 55 pronunciamentos realizados na audiência pública foram transcritos 

integralmente. Em um primeiro momento, foi realizada uma leitura em profundidade da 

audiência pública em seu conjunto, a partir da qual os pronunciamentos foram organizados 

conforme os interesses defendidos pelos participantes: conta-se com 25 discursos de 

representantes do capital, 26 discursos que defendem os interesses do trabalho e quatro 

discursos que se pretendem neutros com relação à terceirização. Além disso, com a leitura em 

profundidade foram identificadas três categorias temáticas que perpassam o debate entre 

capital e trabalho a respeito da regulamentação da terceirização: economia, direito e moral.  

Em um segundo momento, a análise se restringiu aos 26 pronunciamentos de 

representantes do trabalho na audiência pública. Aqui, foram seguidos os princípios da análise 

de conteúdo categorial (BARDIN, 2008), cruzando categorias semânticas – economia, direito 

e moral – com dimensões conceituais do conceito de crítica – denúncia, ponto de apoio 

normativo, exigência de justiça e solução prática. A análise do conteúdo da crítica do trabalho 

foi tomada como meio de atualizar o sentido de justiça das lutas trabalhistas, sendo 

examinada a partir de uma epistemologia continuísta e por meio de uma metacrítica 

interpretativa, cujos princípios serão explicitados no capítulo 3. 

A partir da análise das denúncias, dos pontos de apoio normativos, das exigências de 

justiça e das soluções práticas nessas três categorias temáticas, observou-se que cada uma 

delas se desdobra em duas subcategorias. A crítica econômica se dirige tanto ao liberalismo 

ou neoliberalismo, quanto à especialização como critério para a terceirização. Por sua vez, a 

crítica por direitos se desenvolve tanto a partir da retomada da luta social do trabalho quanto 

                                                
6  Na internet, através de vídeos disponíveis no link 
http://www3.tst.jus.br/ASCS/audiencia_publica/index.php?audiencia=nav/videos; e de forma 
transcrita no link disponibilizado no apêndice A desta tese. 



 31 

da precarização promovida pela terceirização. Por fim, a crítica moral se articula em torno de 

uma ideia de valor social do trabalho, assim como em torno da noção de dignidade do 

trabalhador terceirizado.  

 Nesse sentido, a crítica do trabalho à terceirização foi entendida como um movimento 

reflexivo, no qual o trabalho avalia e reflete sobre o espaço social e sobre si mesmo em 

termos de justiça. Isso implica a identificação de múltiplos inimigos: o neoliberalismo, o 

capitalismo flexível, e a própria terceirização. Entretanto, tendo em vista que as tendências 

tecnológicas atuais levam à flexibilização generalizada, mas atingem os diferentes 

trabalhadores de diferentes formas (CASTELLS, 2008, p.345), é preciso notar que essa crítica 

é feita a partir de um ponto de vista menos plural. Assim, um dos limites desta fonte de 

análise é que, em sua crítica à terceirização enunciada na audiência pública, o trabalho fala 

sobre os trabalhadores pouco qualificados, que ocupam postos de trabalho de baixa ou média 

complexidade, e que recebem baixos salários – não contemplando a experiência 

potencialmente virtuosa dos trabalhadores especializados. Contudo, dar voz à essa crítica, 

feita a partir da situação concreta dos trabalhadores não-especializados, não significa negar 

que a terceirização pode eventualmente assumir outros contornos – menos perversos – na 

realidade empírica. 

 

*** 

 

Em poucas palavras, pode-se dizer que esta tese versa sobre a relação – imanente e 

histórica, teórica e empírica – entre trabalho e justiça social, a qual será pensada a partir da 

definição do trabalho como um ator moral e coletivo que luta por justiça social. Nesse 

sentido, o conteúdo histórico da relação imanente entre trabalho e justiça social será 

atualizado por meio do estudo de sua luta política, ou seja, por meio do entendimento das 

questões de justiça que o trabalho coloca às sociedades capitalistas. Tendo em vista que se 

propõe uma análise que privilegia as questões morais, mas não considera prudente deixar de 

lado as questões de força e de estratégia, colocadas nas lutas do trabalho, a crítica social é 

estudada em seu sentido de justiça e não em sua eficiência.  

Adotando uma perspectiva de sociologia moral, esta tese se propõe a estudar o 

conteúdo normativo da crítica do trabalho à terceirização em um contexto econômico, político 

e institucional que torna a crítica social presumivelmente ineficiente, na medida em que este 

conteúdo fornece subsídios empíricos para refletir sobre a relação entre trabalho e justiça 

social. Por sua vez, o exame do conteúdo normativo da crítica do trabalho à terceirização teve 
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como subsídio os 26 pronunciamentos de representantes do trabalho em uma audiência 

pública, em que o TST convoca trabalhadores, sindicalistas e especialistas a debaterem a 

regulamentação da terceirização no Brasil. Nesse sentido, a audiência pública é uma fonte de 

análise para o objeto empírico deste estudo, qual seja, o conteúdo normativo da crítica do 

trabalho à terceirização. 

Face a essa problemática de pesquisa, esta tese se propõe a compreender as 

reconfigurações do sentido de justiça das lutas trabalhistas quando estas se deparam com os 

desafios lançados pela terceirização. Com esse exame, objetiva-se atualizar o conteúdo 

histórico da relação imanente entre trabalho e justiça social, bem como refletir sobre as 

ressignificações e resistências do ator moral trabalho frente um cenário político-econômico 

que ameaça a existência das esferas coletivas da sociedade – do Estado aos movimentos 

sociais (BOURDIEU, 1998). 

 Propõe-se, assim, uma abordagem compreensiva do que o trabalho tem a dizer sobre 

justiça social, e não uma leitura explicativa de sua (in)eficiência em fazer valer suas pautas 

em relação à terceirização. O olhar para a dinâmica interna da crítica – a de mobilização e 

ressignificação de valores morais – permite argumentar que, frente à terceirização, há uma 

reconfiguração do trabalho enquanto ator moral. O argumento a ser sustentado é de que as 

denúncias e reivindicações engendradas pela terceirização levam a uma aproximação da luta 

do trabalho à lógica das lutas minoritárias, haja vista que se produz uma expansão da 

concepção de igualdade mobilizada pelo trabalho, que ultrapassa questões redistributivas e 

representativas, estendendo-se a questões de respeito e reconhecimento. Assim, argumenta-se 

que, enquanto ator coletivo, o trabalho resiste às ameaças de fragmentação, colocadas pela 

terceirização, por meio da mobilização de uma concepção ampliada e atualizada da igualdade, 

que pode ser interpretada como uma reivindicação por paridade participativa (FRASER, 

2008). 

 De modo a construir teórica e empiricamente este argumento, esta tese foi organizada 

em cinco capítulos. O capítulo 2 tem por objetivo apresentar pressupostos e propor uma 

abordagem teórica em sociologia moral (2.1) que permita compreender o trabalho como um 

ator moral que luta por justiça social nas sociedades democráticas e capitalistas (2.2), 

argumentando que, embora se transformem historicamente, suas lutas têm um sentido de 

justiça imanente (2.3). Por seu turno, o capítulo 3 é simultaneamente teórico e metodológico. 

Primeiramente, tece discussões com a literatura sobre a crítica do trabalho (3.1) e sobre a 

eficiência da crítica no atual contexto institucional (3.2) que contribuem para delinear a 

abordagem da crítica do trabalho em sociologia moral. Em seguida, propõe uma definição 
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analítica do conceito de crítica social (3.3) e estabelece os pressupostos epistemológicos do 

modelo de análise adotado, operacionalizando-o em dois passos interdependentes: o momento 

descritivo e o momento interpretativo (3.4). O capítulo 4 serve como um preâmbulo à análise 

da crítica do trabalho, contextualizando-a nos debates nos quais ela está colocada e fazendo 

emergir as questões de força e os interesses de classe que perpassam esses debates. Assim, 

apresenta o debate sobre os sentidos da terceirização na literatura acadêmica (4.1) e as 

disputas judiciais e legislativas em torno do tema na sociedade brasileira (4.2). Além disso, 

introduz a fonte de análise, descrevendo a audiência pública do TST como um espaço 

democrático pautado pelos princípios da equidade e da abertura (4.3), e apresenta uma análise 

dos posicionamentos assumidos por representantes do capital e do trabalho com relação à 

regulamentação da terceirização na audiência pública, evidenciando os interesses que 

perpassam esse embate (4.4). Por sua vez, o capítulo 5 se dedica a colocar em prática o 

momento descritivo do modelo de análise, descrevendo o conteúdo normativo da crítica do 

trabalho a partir dos três eixos temáticos identificados: a crítica econômica (5.1); a crítica por 

direitos (5.2) e a crítica moral (5.3), refletindo, ao fim, sobre o caráter reformista e passadista 

dos compromissos ontológicos propostos pela crítica do trabalho à terceirização (5.4). Por 

fim, o capítulo 6 se dedica ao momento interpretativo da análise, tendo por objetivo 

identificar o princípio de justiça imanente à crítica da terceirização e refletir sobre seu 

potencial normativo. Analisando as problemáticas que se colocam ao trabalho na sociedade 

neoliberal, identifica a igualdade como o princípio de justiça imanente às lutas do trabalho e 

que seu potencial normativo reside na denúncia de um jogo de forças profundamente 

assimétrico entre capital e trabalho (6.1), bem como na atualização da concepção de igualdade 

nos termos democráticos da paridade participativa (6.2). Finalmente, discute a atualização da 

luta por igualdade por meio de demandas por paridade participativa e a ampliação da 

concepção de igualdade por meio da articulação da noção de dignidade às lutas do trabalho 

(6.3). 

 Nesse sentido, esta tese propõe um olhar que não se pergunta sobre as exigências de 

justiça que o trabalho é capaz de efetivamente inserir no capitalismo neoliberal7, mas sim que 

exigências de justiça e questões morais sua crítica aporta à sociedade brasileira por meio do 

debate sobre a regulamentação da terceirização. Não se trata, portanto, de avaliar a eficiência 

de um discurso, mas de explorar o conteúdo normativo desse discurso a fim de refletir sobre 

seu sentido de justiça imanente. Assim, mais do que avaliar eficiência e atestar fatos 

                                                
7 Como fazem, por exemplo, Boltanski e Chiapello em Le nouvel esprit du capitalisme (1999). 
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concretos, este estudo aponta para a potência moral do trabalho, questionando que outras 

possibilidades de realidade se abrem quando se atenta às demandas de justiça dos atores 

sociais. 

  



 35 

2 Por uma sociologia moral do trabalho e da justiça  
 

 

Esta tese está fundamentada em quatro pilares conceituais que não podem ser 

pensados independentemente: trabalho, justiça, moral e crítica. A ideia é tratar a relação entre 

trabalho e justiça social dentro de uma perspectiva da sociologia moral em que o conceito de 

crítica é a porta de entrada para a normatividade da questão e o instrumento de análise para 

apreender a referência à justiça no debate sobre terceirização. Nesse sentido, diferentes 

abordagens teóricas deverão ser mobilizadas para a fundamentação da interdependência entre 

esses conceitos. Neste capítulo, o conceito de crítica é deixado temporariamente de lado com 

a finalidade de esclarecer alguns pressupostos teóricos e epistemológicos que fundamentam a 

escolha da crítica do trabalho como objeto de estudo, sendo retomado no capítulo 3. 

Assim, o objetivo deste capítulo é construir elos conceituais entre moral, trabalho e 

justiça social, mobilizando diferentes perspectivas, mas mantendo o espírito pragmático de 

dar voz aos atores e de pensar a vida social da forma mais plural possível (BOLTANSKI, 

2002; 2004). Deste modo, a primeira parte apresentará introdutoriamente as diferentes formas 

como a sociologia tratou a questão da moral, desenhando os traços da sociologia moral 

(VANDENBERGHE, 2015) mobilizada aqui (2.1). Na segunda parte, será discutida a 

pertinência do estudo do trabalho e sua relação com a moral na sociedade contemporânea. Se 

Habermas atribuiu ao trabalho uma racionalidade estratégica, caberá argumentar tanto a 

normatividade imanente a ele quanto o papel moral (seja sob a forma de integração ou justiça) 

que ele desempenha ou pode desempenhar  nas sociedades capitalistas contemporâneas (2.2). 

Por fim, na terceira parte será argumentado que o trabalho é um ator moral fundamental para 

a justiça na sociedade capitalista, mas a forma como essa conexão entre trabalho e justiça se 

manifesta varia teórica e historicamente. Se tradicionalmente esse vínculo se estabeleceu 

através da ideia de redistribuição, hoje argumenta-se que a crítica do trabalho a extrapola, 

levando a questão de classes para o domínio simbólico da moral, o que será empiricamente 

demonstrado ao longo da tese. 
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2.1 A questão da moral na sociologia 

 

 

A sociologia pode ser entendida como um projeto normativo, fundado em uma visão 

de mundo liberal-comunitária, uma resposta à tradição utilitarista, atomística e individualista 

que empreende uma retomada do papel constitutivo desempenhado pela moral na estruturação 

da sociedade (VANDENBERGHE, 2015). Deste modo, a relação entre moral e sociologia 

seria sempre inextricável, independente da multiplicidade de formas de se conceber o 

conceito de moral e sua relação com o social (WEISS, 2015). A despeito dessa diversidade, há 

um relativo consenso na literatura sociológica sobre a relação entre moral e sociologia: apesar 

da importância desta categoria na fundação da disciplina, o tema passou por um longo período 

de estagnação (HONNETH, 2010; HITLIN, 2015; VANDENBERGHE, 2015). 

Assim, a sociologia foi capaz de estabelecer uma relação um tanto dúbia com a 

questão da moral ao longo de sua história. A filosofia prática foi a disciplina fundadora e guia 

da sociologia clássica: de Weber e Durkheim até Parsons, uma concepção básica e adequada 

do mundo social derivava dos conceitos, modelos e hipóteses da teoria moral (HONNETH, 

2010). No entanto, depois da Teoria da Ação Comunicativa (HABERMAS, 1999), essa base 

fundadora parece ter sido esquecida até ser retomada pela sociologia da crítica (BOLTANSKI; 

THEVENOT, 1991) nos anos 1980 (HONNETH, 2010).  

Na teoria sociológica, os anos 1960 e 1970, marcados pela empreitada de sintetizar 

dicotomias como estrutura/ação, subjetivo/objetivo, material/ideal, coletivo/individual, 

produziu diferentes modelos teóricos que levaram a uma nova formatação dessas dualidades. 

Enquanto a síntese de Pierre Bourdieu privilegia a análise da estrutura e suas relações 

invisíveis nas ações dos atores, Anthony Giddens centra-se na ação e sua reflexividade. 

Apesar de caírem em lados opostos da síntese possível, esses dois modelos compartilham um 

menor interesse pelos instrumentos da filosofia ou da teoria moral para a explicação do social, 

da estrutura ou da ação, em comparação às origens da disciplina. De acordo com Hitlin (2015, 

p.28), esse desinteresse pela moral pode se dever tanto a uma rejeição da natureza totalizadora 

do projeto de Parsons, que visava a organizar e unificar a sociologia, quanto à ideia de que o 

estudo de fenômenos “culturais”, como crenças e valores, serviria para justificar 

desigualdades e a opressão. Entretanto, o autor sugere que a moral seria um caminho 

interessante para superar essas dicotomias, uma vez que construtos morais existem em 

múltiplos níveis analíticos: indivíduos, grupos, instituições e sociedades comungam um 

sentido moral a partir do qual concebem orientações coletivas voltadas para o bem e o justo 
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(HITLIN, 2015, p.30). 

Mais recentemente, emerge uma nova preocupação na teoria sociológica, qual seja, a 

de buscar novos modelos que permitam encontrar formas de apreender a pluralidade de 

dimensões da realidade social: François Dubet (1996) procurará identificar as diferentes 

lógicas de ação; Luc Boltanski e Laurent Thévenot (1991) definirão uma pluralidade limitada 

de princípios de justiça; Bernard Lahire (2002) perseguirá as múltiplas fontes disposicionais 

dos atores. Nesses empreendimentos de compreensão da pluralidade, a dimensão moral da 

vida social emerge como uma chave de interpretação possível das interações sociais e das 

ações individuais; e a moral aparece como uma dimensão da vida social.  

Contudo, Vandenberghe (2015, p.66-67) defende que a moral não é uma das muitas 

dimensões da vida social, mas sim uma perspectiva sobre a vida social, no sentido de que 

princípios, normas e valores não são apenas regulatórios, mas também constitutivos da vida 

social, e não apenas de algumas ações. Isso não implica que todas as ações sejam morais por 

definição, mas sim que “a moral, os costumes e a ética estão invariavelmente implicados na 

ação, na ordem e na mudança social” (VANDENBERGHE, 2015, p.66). Neste sentido, a 

sociologia moral seria uma divisão descritivo-normativa da sociologia geral. 

Observa-se, assim, pelo menos duas possibilidades de relação entre sociologia e 

moral. De um lado, a sociologia da moral, que pensa a moralidade como uma dimensão da 

vida social, no sentido de que ela deveria ser explicada por fatores sociais (moralidade como 

variável dependente). De outro, a sociologia moral, que entende a moralidade como uma 

perspectiva sobre o social, investiga como ela produz, constitui e regula as ações, instituições 

e estruturas sociais. Aqui, são os fatores sociais que devem ser explicados pela moralidade 

(moralidade como variável independente) (VANDENBERGHE, 2015, p.67). 

Entretanto, na pesquisa qualitativa, o exame de variáveis não opera na lógica causal da 

dependência ou da independência, mas na lógica de sua articulação (BECKER, 2008, p.93). É 

preciso levar em conta os “efeitos de interação” entre as variáveis: elas só são efetivas quando 

operam em conjunto, e a combinação depende do contexto, ou seja, de condições históricas e 

socialmente específicas que variam de acordo com o objeto de estudo (BECKER, 2008, p.94). 

Neste sentido, entende-se que a relação (causal ou outra) entre o social e a moralidade, e entre 

a moralidade, a força e o interesse, não pode ser estabelecida a priori pela pesquisadora, mas 

deve ser inferida através do processo de pesquisa. Assim, se aqui se opta pela filiação à 

sociologia moral não é porque se pensa a moralidade como a variável explicativa do social, 

mas sim porque se entende que a moralidade é constitutiva da vida social como um todo, e 

não apenas de algumas de suas “dimensões”. Neste sentido, este estudo não se propõe a 
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pensar como a moral explica o social, nem como o social explica a moral, mas sim a refletir 

como eles se combinam e se atribuem sentidos mutuamente. 

Além da distinção entre sociologia moral e sociologia da moral, um outro eixo para 

pensar a relação entre sociologia e moral pode ser estabelecido por meio da forma como a 

sociologia concebe o papel da moralidade na vida social. Uma primeira linha estaria fundada 

nos “mestres da suspeita modernos”, como Maquiavel, Marx, Freud e Nietzsche, na qual a 

ética é um epifenômeno ou um disfarce para interesses e disputas de poder. Nela, encontram-

se autores como Weber, Elias, Adorno, Althusser, Foucault e Bourdieu. Já na segunda linha, 

que remonta aos “profetas da transfiguração” (Agostinho, Espinoza, Kant e Hegel), estão 

autores como Durkheim, Mauss, Weber8, Mead, Parsons, Habermas, Honneth e Boltanski 

(VANDENBERGHE, 2015).  

Na tradição durkheimiano-weberiana, pode-se afirmar que a moralidade é uma 

“estrutura estruturante”, que revela o valor do mundo. Já na primeira linha, de tradição 

weberiano-marxista, a moralidade é uma “estrutura estruturada”, que expressa relações de 

força e contribui para a reprodução da sociedade como um sistema de dominação 

(VANDENBERGHE, 2015, p.69-70). Nessa primeira linha, localiza-se o método histórico, 

que, de acordo com Pharo (2004), é o método tradicional de abordagem da moral em 

sociologia. Em sua acepção materialista9, a moral é uma questão ideológica, ou seja, uma 

crença que mascara a realidade. A noção de moral é mobilizada como alvo da crítica política, 

que denuncia seu papel de transfiguração das relações sociais de dominação.  

Assim, é importante salientar que este estudo se contrapõe a esta concepção da moral 

como ilusão, filiando-se à segunda linha descrita por Vandenberghe (2015), que a compreende 

como “estrutura estruturante” do mundo, ou seja, como aquilo que revela o valor do mundo. 

Neste sentido, o que se propõe aqui é a uma sociologia moral (VANDENBERGHE, 2015) – 

que entende a moralidade como um olhar sobre a realidade social, e não como apenas uma 

dimensão desta – empregada como uma forma de sociologia da ação, no sentido em que a 

sociologia moral estuda os princípios que orientam a esfera da ação, a dimensão prática da 

vida humana (WEISS, 2015, p.16).  

Engajando-se em uma sociologia moral, esta tese questiona a dualidade entre mundo 

da vida e mundo sistêmico de Habermas (1999), que defende que as estruturas societárias que 

                                                
8 De acordo com Vandenberghe (2015, p.68), Weber figura em ambas as listas e sua classificação 
depende do que se lê – “Ciência e Política como Vocação” ou “A Ética Protestante e o Espírito do 
Capitalismo” – e de como é lido – um nietzschiano existencialista ou um neokantiano humanista. 
9 Na classificação de Pharo (2004), a genealogia foucaultiana também faz parte do método histórico, 
mas traz sua concepção própria da moral. 
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asseguram a reprodução material e institucional da sociedade são regidas unicamente pela 

razão instrumental e desprovidas de normatividade (prerrogativa própria ao mundo da vida). 

Juntamente com Honneth (2008), argumenta-se que a ideia de que no mundo sistêmico a 

coordenação das ações se dá apenas pela mediação de posturas racionais e estratégicas não 

corresponde à realidade. Enquanto Habermas aponta para uma “autorregulação ‘livre de 

normatização’ do sistema capitalista” (HONNETH, 2008, p.48), defende-se que a capacidade 

de funcionamento deste sistema está vinculada a pressupostos de um corolário de normas 

morais. Ou seja, não se trata de pensar quais dimensões (econômica, cultural, política, etc.) da 

vida social têm uma dimensão moral, mas pensar que todas elas estão fundamentadas num 

substrato moral que lhes confere sentido.  

Concebendo a sociologia moral como sociologia da ação, entende-se que a moralidade 

constitui um sistema referencial de ação relativamente autônomo que fornece padrões 

(normas, valores e princípios) não apenas para a ação e para o julgamento da ação individual, 

mas também para as práticas sociais estruturadas e institucionalizadas (VANDENBERGHE, 

2015, p.69). Ou seja, a sociologia moral pensada como sociologia da ação não trata apenas 

das ações observadas em nível micro-analítico, mas também permite o estudo das ações 

coletivas, mais ou menos estruturadas, entendendo que estas também são informadas pelos 

padrões da moralidade. Segundo Rosati e Weiss (2015, p.131), atores coletivos (ou grupos 

sociais) têm uma vida moral, contanto que não se orientem apenas por princípios utilitários e 

coercitivos, mas também por princípios morais. 

Neste sentido, argumenta-se que o trabalho é um ator moral já que sua ação – 

enquanto ator coletivo – está estruturada por princípios morais. Trata-se de um ator cuja 

inserção social se dá por excelência no campo econômico, mas cuja ação, prática e discurso 

não estão orientados apenas por lógicas estratégicas e utilitárias, tendo em vista que se 

considera que o campo econômico e político também estão perpassados por uma moralidade. 

Nessa perspectiva, esta tese se afasta do materialismo10 não apenas por sua concepção da 

moral, mas também porque aborda a questão de classe (ou a questão do trabalho) de uma 

forma que extrapolam as relações puramente econômicas, supostamente orientadas por 

princípios utilitários e estratégicos. Defende-se que o estudo dos princípios morais que 

pautam a existência do trabalho enquanto ator coletivo na sociedade capitalista permite 

apreender a forma como ele reconfigura o conteúdo de sua luta política no atual contexto 

                                                
10 Que não pode ser entendido como sinônimo de marxismo, uma corrente de pensamento plural e 
complexa que muitas vezes extrapola, ela mesma, visões redutoras apoiadas na concepção puramente 
materialista da realidade criticada aqui. 
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neoliberal. Assim, propõe-se, a partir dos resultados análise da crítica do trabalho, que trazer a 

moral para o centro de uma questão tradicionalmente interpretada como econômica e política, 

recuperando os valores morais que lhe atribuem sentido, lança uma nova luz sobre ela. Uma 

sociologia moral que estuda a ação de um ator coletivo, como o trabalho, deve estar centrada 

nos valores morais que orientam a ação, sua mobilização discursiva e sua reconstrução diante 

de pressões sociais invalidadoras. Diferentemente de Hitlin (2015, p.32), que entende que a 

sociologia da moral abrange a formação das crenças, sua relativa imutabilidade, as 

circunstâncias em que elas mudam e sua influência sobre ação, abre-se mão de uma 

perspectiva genealógica (PHARO, 2004) com relação aos valores morais. Ou seja, na 

perspectiva da sociologia moral aqui utilizada, não se trata de conhecer como os valores se 

formam, mas, dado que eles se formaram em um processo histórico, de observar como eles 

são mobilizados para a construção de sentido da ação na vida social. 

Além disso, uma sociologia moral como sociologia da ação abre mão da objetividade 

em pelo menos dois sentidos. O primeiro deles, é o da objetividade ou da totalidade do real. 

Rejeita-se a perspectiva de uma estrutura – seja ela econômica, política ou moral – que 

permita explicar a sociedade como um todo (BOLTANSKI, 2002; 2004). Se a moralidade 

perpassa toda a vida social, disso não se pode deduzir que toda a vida social se resume à 

moralidade. Assim, adota-se uma perspectiva sobre vida social que pensa sua pluralidade não 

através da noção de dimensão (dimensão moral em contraposição à dimensão econômica, por 

exemplo), mas através dos múltiplos olhares possíveis, sendo a moral um deles. Ou seja, não 

é porque este estudo se lança à análise da moralidade imanente à vida social que ele nega a 

existência de relações de poder, da lógica estratégica ou a força dos interesses.  

Pelo contrário, este estudo reconhece a pluralidade da vida social. Sobretudo no caso 

da problemática desta pesquisa, seria ingênuo negar as questões de força, poder e dominação 

que perpassam os desafios que a terceirização lança à luta do trabalho e a reconfiguração que 

ele pode lograr diante deles. Entretanto, seria igualmente contraproducente negar que 

questões normativas perpassam a generalização da terceirização e a reconfiguração da luta do 

trabalho. Em suma, engajar-se em uma sociologia moral como sociologia da ação significa 

abrir mão da possibilidade de uma interpretação totalizante da sociedade, porque pressupõe 

uma recusa a entendê-la como totalidade objetiva que existe para além das ações e dos 

discursos dos atores e das instituições sociais. 

Significa, também, abrir mão de uma objetividade no sentido da neutralidade 

axiológica weberiana (WEBER, 2004). Se a sociologia nasce como um projeto normativo 

apoiado em valores modernos liberal-comunitários, a expectativa de neutralidade do 
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pesquisador é inviável desde seu princípio. Além disso, a partir do momento em que se 

concebe o mundo social como impregnado de valores morais, uma descrição do social isenta 

de valores torna-se inexequível: eles estão presentes no próprio processo de cognição, que não 

pode ser concretizado sem o reconhecimento de princípios, normas e valores 

(VANDENBERGHE, 2015). Ou seja, o processo de conhecimento não pode ser desprovido 

de valores: o próprio apelo weberiano remete à racionalização, entendida como um valor a ser 

buscado não apenas pelos sociólogos, mas também pela sociedade que eles observam. 

Sendo assim, propõe-se adotar uma perspectiva sociológica em que (i) a moralidade é 

um elemento constitutivo da vida social, que não se restringe a uma ou outra dimensão desta; 

(ii) se distancia da perspectiva materialista, entendendo que a moral não é uma ilusão, mas 

sim aquilo que revela o valor do mundo social; (iii) a sociologia moral é entendida como 

sociologia da ação, não apenas de indivíduos mas também de atores coletivos e de instituições 

sociais; (iv) os valores morais devem ser entendidos a partir de sua mobilização histórica ou 

situacional nas ações e nos discursos dos atores, e não em sua genealogia; (v) toda explicação 

do social é parcial, recusando a totalidade explicativa da estrutura ou mesmo da moral; (vi) os 

valores morais são estruturantes não apenas da ação dos atores, mas também da interpretação 

da pesquisadora e do projeto sociológico, não havendo neutralidade axiológica possível.  

Dentro dessa perspectiva, este estudo pressupõe que o trabalho tem uma moralidade 

imanente cujo conteúdo varia historicamente. Isso significa que a luta do trabalho tem valor 

em termos de justiça porque sua resistência aos desenvolvimentos do capitalismo se constitui 

em fonte de reflexividade para a sociedade contemporânea. Em sentido durkheimiano 

(ROSATI; WEISS, 2015), é a reflexividade da sociedade que permite a emergência de 

categorias cognitivas, lógicas e morais, de modo que ao colocar questões à sociedade sobre 

ela mesma, a crítica do trabalho se torna instrumental à vida democrática – entendida 

coletivamente como justa.  

 

 

2.2 Trabalho e Moral: historicidade e imanência  

 

 

A relação entre trabalho e moral não é uma questão pacífica na teoria sociológica. 

Enquanto é possível argumentar que o trabalho, inserido no sistema econômico, está 

desprovido da normatividade que orienta a ação no “mundo da vida” (HABERMAS, 1999), 

as perspectivas que entendem que o trabalho está inerentemente atrelado à moralidade podem 



 42 

conceber essa conexão antropológica, histórica ou imanentemente. Para navegar nessas 

diferentes abordagens, serão mobilizados os dois modos de definir o trabalho observados por 

Dominique Méda (1999) e recuperados por Josué Pereira da Silva (2008): o sentido 

antropológico e o sentido sociológico. De acordo com a concepção antropológica, o trabalho é 

uma atividade humana geral, trans-histórica. Já na concepção sociológica, o trabalho é 

entendido de acordo com sua configuração moderna, o emprego assalariado. 

Méda (1999) demonstra como três correntes de pensamento compartilham desta 

concepção antropológica de trabalho: o cristianismo, o humanismo e o marxismo. No 

pensamento cristão, o trabalho é a atividade fundamental do homem, que acrescenta valor ao 

mundo e a si próprio, espiritualizando a natureza e permitindo que as relações com outrem se 

aprofundem. Nesse sentido, o trabalho é um meio necessário para a realização do ser humano. 

O produto do trabalho é uma obra, a continuação da criação divina na terra e dever social, 

revestido de uma dimensão espiritualista que articula trabalho, liberdade e esforço (MÉDA, 

1999, p.24-25). Por seu turno, a corrente de pensamento humanista vê no trabalho a atividade 

humana que exprime, no mais alto grau, a liberdade criadora do ser humano. Aqui, o trabalho 

é entendido como um ato que mistura dor e criação, um “lugar de arrancamento” (MÉDA, 

1999, p.25). Finalmente, no pensamento marxista, defende-se a ideia de que o trabalho é uma 

categoria central que constitui a essência e a especificidade do ser humano (MÉDA, 1999, 

p.25-26).  

Para Marx (2007), o ser humano se diferencia do animal não pelo fato de que pensa, 

mas pelo fato de que produz seus víveres, não pela consciência e sim pelo trabalho. Através 

do trabalho, o trabalhador produz mercadoria, a si mesmo, e a si mesmo como uma 

mercadoria, porque vende sua força de trabalho (MARX, 1972). Assim, a definição do 

trabalho em Marx é marcada por dois aspectos invariáveis: ele é, simultaneamente, um evento 

expressivo da essência humana e uma atividade criadora de valor (SOBEL, 2004).  

Logo, a concepção antropológica do trabalho está baseada na ideia de que o trabalho é 

a essência do homem e o que faz dele humano – diferente, portanto, do emprego. Guarda a 

esperança de uma transformação que permita libertar o trabalho de sua dimensão alienante. 

Neste sentido, o trabalho é, simultaneamente, realização e sofrimento: “o trabalho comprado e 

vendido como mercadoria, mutilado”, que serve apenas à valorização do capital, não 

possibilita a expressão do trabalhador, perdendo sua essência de realização do eu (SILVA, 

2008, p.70-71). Dentro da concepção antropológica, pensada na lógica do pensamento 

marxiano, o valor moral do trabalho está conectado ao seu caráter essencial, de atividade 

humana vital, e também ao potencial de autorrealização e à possibilidade de emancipação que 
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ele guarda. Deste modo, a moralidade imanente ao trabalho não está atrelada à forma 

(alienada) como ele se dá nas sociedades capitalistas. Nesta concepção, a moralidade não 

reside no que o trabalho é, mas no que ele pode vir a ser, mas para que esse potencial moral 

do trabalho se realize, é necessário que ele se liberte das amarras e opressões da sociedade 

capitalista.  

Contraditoriamente, nesta concepção também está implicada a ideia de que trabalho é 

meio de integração à sociedade capitalista, aquela que priva o trabalho de seu potencial de 

autorrealização, o que remete a uma condição histórica, e não essencial. Entretanto, a 

concepção do trabalho como integração também conta com uma dimensão imanente, porque 

contém o potencial de sociabilidade e reciprocidade. Neste sentido, a concepção 

antropológica se aproxima da concepção sociológica do trabalho. Na concepção 

antropológica, “[…] o trabalho é fator de integração não só porque é uma norma, mas também 

porque é uma das modalidades de aprendizagem da vida em sociedade” (MÉDA, 1999, p.26). 

De um lado, é dotado de sociabilidade na medida em que dá acesso a outrem, a si mesmo e à 

regra social; de outro, a reciprocidade se baseia na contribuição e no laço social, na medida 

em que possibilita o desenvolvimento do sentimento de pertença à sociedade. 

Para Silva (2008, p.70), esta concepção está diretamente ligada à manifestação 

histórica, especificamente moderna, do trabalho: 
 
[…] o trabalho que se tornou a base da sociedade industrial moderna é 
também um fenômeno moderno que tem como característica essencial o fato 
de ser uma atividade exercida na esfera pública, onde é definido e 
reconhecido por outros como uma atividade útil, fazendo jus a um 
pagamento na forma de salário (SILVA, 2008, p.71).  
 

Para o autor, a concepção moderna de trabalho se consolidou no século XVIII e está 

diretamente ligada ao capitalismo manufatureiro. Aqui, a noção de trabalho não pode ser 

desligada das condições históricas e do tipo de racionalidade (econômica e instrumental) que 

caracterizam as sociedades capitalistas. No contexto da primeira revolução industrial, o 

trabalho assalariado deveria desempenhar o papel de principal meio de integração social 

daqueles que só tinham como propriedade a sua força de trabalho (SILVA, 2008, p.74). Deste 

modo, para dar conteúdo moral à concepção sociológica de trabalho serão trazidas as 

perspectivas de diferentes autores que constroem uma relação histórica (DURKHEIM, 1998;  

CASTEL, 2012) ou imanente (HABERMAS, 1999; HONNETH, 2008) entre trabalho e 

integração social (ou sistêmica). 

Durkheim (1967), ao empregar o termo “trabalho social”, pensa o trabalho em um 
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sentido não restrito à sua dimensão técnica-instrumental (ASSUSSA, 2014, p.183). Deste 

modo, o sentido moral do trabalho poderia ser acessado a partir de sua teoria da solidariedade, 

de acordo com a qual a divisão do trabalho social deve ser pensada para além dos serviços 

econômicos que ela proporciona, serviços cuja importância não se compara com o efeito 

moral que a divisão do trabalho produz ao criar um vínculo de solidariedade entre as pessoas 

(DURKHEIM, 1998, p.63). Através do trabalho, os indivíduos trocam esforços, tornam-se 

solidários, forjando uma solidariedade que não age apenas nos momentos em que trocam 

serviços, mas que se estende para além dessas trocas. Assim, é na medida em que o trabalho é 

elemento fundamental para a solidariedade orgânica que ele produz integração social.  

Entretanto, em Durkheim (1967), essa conexão entre trabalho e solidariedade não é 

imanente, mas sim histórica, porque está atrelada à complexificação das sociedades e a um 

tipo específico de solidariedade. Nas sociedades de solidariedade mecânica, a questão do 

vínculo entre trabalho e moral não se coloca porque nelas se tem um estado de identidade 

entre consciência individual e coletiva (ASSUSSA, 2014, p.187), a qual é difusa em toda a 

extensão da sociedade. A coesão social reside justamente na conformidade das consciências 

particulares à sociedade, condição em que “[…] os membros do grupo são individualmente 

atraídos uns pelos outros porque se assemelham, mas são ligados também pela condição de 

existência deste tipo coletivo, ou seja, a sociedade que eles formam mediante sua reunião” 

(DURKHEIM, 1998, p.75). Neste sentido, nas sociedades que se caracterizam pela 

solidariedade de tipo mecânico, a integração social não está colocada em questão, de modo 

que não precisa ser produzida através da divisão do trabalho.  

De acordo com Assussa (2014, p.188), “o problema [do vínculo entre trabalho e] 

moral surge com o advento de um sistema de funções diferenciadas e especializadas que é 

acompanhado por uma progressiva diluição da consciência coletiva”. Para Durkheim (1998, 

p.66), nas sociedades modernas, a solidariedade social deriva essencialmente da divisão do 

trabalho. Deste modo, a divisão do trabalho social tem consequências no âmbito da 

moralidade porque produz um tipo de solidariedade distinto. Ao invés de produzir 

desintegração da sociedade, a divisão do trabalho gera uma maior densidade moral desta, 

engendrando formas específicas de solidariedade (DURKHEIM, 1967). Deste modo, “para 

Durkheim, o trabalho como prática não era exclusivamente um meio técnico de aumento de 

desempenho (ainda que não deixe de sê-lo), mas sobretudo uma fonte fundamental de 

solidariedade, baseada e estabilizada por valores como o ‘mérito’” (ASSUSSA, 2014, p.189). 

Assim, a moralidade do trabalho, no pensamento durkheimiano, residiria no fato deste 

se estabelecer, nas sociedades industrializadas, como fonte de solidariedade social, mantendo 
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a coesão destas através da interdependência das funções individuais. Nesse sentido, é possível 

pensar a integração via trabalho a partir das duas dimensões propostas por Méda (1999). Na 

solidariedade orgânica, a dimensão da reciprocidade se coloca na própria inserção no 

trabalho, pois através dela o indivíduo desempenha uma função que permite que ele contribua 

para a manutenção do todo social. Por seu turno, a dimensão da sociabilidade se estabeleceria 

nos momentos de troca, os quais produzem uma solidariedade entre os indivíduos que vai 

além do vínculo esporádico, característico das relações econômicas, revelando o substrato e a 

função moral do trabalho na teoria da solidariedade de Durkheim (1967). A concepção 

durkheimiana do trabalho como fonte de integração social – tanto no sentido da integração do 

indivíduo à sociedade quanto da manutenção da sociedade como tal – é estruturante da forma 

como os demais autores aqui discutidos entendem a relação entre trabalho e moralidade. 

Robert Castel (2012) é um desses autores que pensa a moralidade do trabalho como 

uma relação que se constituiu historicamente. Diferentemente de Durkheim, para Castel o 

vínculo entre trabalho e integração não se inaugura nas sociedades industriais. Mas, no 

mesmo sentido que para Durkheim, o trabalho não é apenas um meio de incremento do 

desempenho econômico. Castel (2012, p.24) entende que o trabalho não é apenas uma relação 

técnica de produção, mas um suporte privilegiado de inscrição na estrutura social. Neste 

sentido, a ideia de trabalho guarda um ideal: o de integração social.  

Entretanto, a forma como isso se constituiu historicamente não foi constante nem 

linear: a condição de assalariado (emblemática da concepção sociológica de trabalho) foi 

durante muito tempo uma das situações mais incertas, indignas e miseráveis (CASTEL, 2012, 

p.21). Neste sentido, Castel (2012) empreende a reconstituição de uma longa trajetória que 

levou o trabalho assalariado da sua condição de incerteza à condição que atingiu na sociedade 

salarial francesa e sua posterior decadência, com a crise do Estado de bem-estar social. A 

partir da leitura que Philippe Chanial (1996) faz de As metamorfoses da questão social 

(CASTEL, 2012), essa trajetória pode ser pensada em quatro momentos: do trabalho como 

obrigação, do trabalho livre, do trabalho como proteção social, e do trabalho precarizado. 

Contudo, é importante notar que, para Castel (2012), esses quatro momentos são 

emblemáticos não especificamente do trabalho, mas sim da desfiliação, da exclusão social e 

da desintegração. O autor narra a trajetória da condição assalariada porque ela informa sobre a 

questão social, cuja história é percebida como história do presente, ou seja,  ela fala sobre a 

situação da sociedade francesa dos anos 1990 (caracterizada pela dificuldade de integração 

dos desempregados de longa duração, por jovens em busca de empregos, etc.), sob ameaça de 

desintegração (CHANIAL, 1996). Deste modo, argumenta-se que, a partir da história da 
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questão social na Europa, é possível pensar o substrato moral do trabalho no sentido de uma 

integração social cujo conteúdo se transforma historicamente de forma não linear e 

descontínua. 

Nessa perspectiva, a primeira forma identificada de integração social via trabalho, o 

trabalho como obrigação, deve ser analisada a partir do caso dos “vagabundos” do fim do 

Antigo Regime francês. Os “vagabundos” são camponeses desarraigados, atraídos pela 

cidade, pessoas desqualificadas que não aprenderam um ofício, mas que frequentemente estão 

em busca de um pequeno serviço aleatório e que são apanhadas pelo braço secular do Estado 

no decorrer de suas peregrinações. Segundo Castel (2012, p.131), essa condição leva a uma 

progressiva dessocialização, haja vista que eles frequentemente fracassam em sua busca por 

alguma forma de integração. Assim, os “vagabundos” são objeto de uma forte repressão, uma 

vez que a sociedade francesa do século XIV considera que eles representam um perigo de 

desestabilização social. Neste sentido, são emblemáticos da questão social nas sociedades pré-

industriais, que, levantada pela indigência válida e móvel, é tratada como uma questão de 

polícia (CASTEL, 2012, p.137). As políticas que condenavam os “vagabundos” ao trabalho 

forçado tinham um duplo objetivo: explicitamente, erradicar a vagabundagem; 

implicitamente, coagir aqueles em uma zona de vulnerabilidade a não se juntarem à franja 

desfiliada da sociedade (CASTEL, 2012, p.142).  

Às vésperas da Revolução Industrial, as relações de trabalho ainda seguem os padrões 

do trabalho forçado e do trabalho regulado. O trabalho regulado é aquele submetido ao 

conjunto das regulamentações dos ofícios, os quais traçam a linha divisória entre os incluídos 

e os excluídos do sistema social, comandando o acesso à “cidadania social” de então 

(CASTEL, 2012, p.170). Os ofícios são atividades sociais dotadas de utilidade e que 

desempenham um papel de localização e classificação num contexto social em que o caráter 

coercitivo da regulamentação das corporações fica em segundo plano diante da possibilidade 

de acesso à existência social que elas promovem, dado que fora do sistema de ofícios impera 

o trabalho forçado. Em contraposição, “as ocupações que escapam às regulações dos ofícios 

pertencem […] à esfera da polícia dos pobres” (CASTEL, 2012, p.175, grifo do autor). 

 O trabalho regulado e o trabalho forçado representam duas modalidades do exercício 

da coerção pautada por um modelo de trabalho que contradiz as exigências de liberdade que 

já se manifestavam: liberdade de empreender, trocar, produzir, circular. Na Inglaterra, esse 

sistema preparou uma transição do capitalismo mercantil ao capitalismo industrial: ele 

conseguiu fazer trabalhar, no lugar onde vivem, o máximo de indigentes ao mobilizar 

estratégias como o putting out system e ao aplicar uma legislação cruel contra a 
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vagabundagem e que outorgava ajudas mínimas para os indigentes domiciliados (CASTEL, 

2012, p.179). Assim, o trabalho pautado pelo princípio da obrigação promoveria duas formas 

de inserção social. A primeira consiste justamente na obrigação de trabalhar, na mobilização 

do aparato policial para a coação da população miserável ao trabalho, culminando nos 

depósitos de mendicância. A segunda, mais branda, refere-se à integração por meio das 

regulamentações dos ofícios, que possibilitavam uma forma de existência social capaz de tirar 

mesmo os trabalhos manuais do âmbito privado, garantindo-lhes alguma forma de dignidade. 

Para Castel, o trabalho forçado e o trabalho regulado funcionam como um par:  
 
[…] é preciso que uma polícia do trabalho particularmente repressiva faça 
pairar sua ameaça para que os desgraçados “escolham” formas de trabalho 
forçado: estas conferem um certo eufemismo à coerção, mas nada têm de 
atraente. Confirma-se, assim, a função de exemplaridade desempenhada pelo 
tratamento da vagabundagem (CASTEL, 2012, p.185-186). 
 

Por seu turno, a questão do livre acesso ao trabalho, que se coloca no século XVIII, 

tem um impacto revolucionário. Não só transforma radicalmente os hábitos e costumes da 

população pobre, pautados pelos mecanismos de coerção ao trabalho descritos acima, como 

também representa uma revolução jurídica, que coloca em questão o trabalho sem proteção 

(CASTEL, 2012, p.44; SILVA, 2008). De acordo com Castel (2012, p.44-45), a instituição do 

livre acesso ao trabalho tem uma importância fundamental em relação a tudo que a precede, 

dando início à construção histórica de um vínculo normativo entre trabalho e proteção 

social11. Quebrando as formas seculares de organização dos ofícios e tornando o trabalho 

forçado uma situação bárbara, põe fim aos entraves que impediam o advento da condição 

salarial. Neste sentido, reintroduz a questão social sobre novas bases, no início do século 

XIX: sob a forma das tutelas, a condição de assalariado se asfixiava, mas sob o regime do 

contrato, ela se desenvolve. Entretanto, “[...] paradoxalmente, a condição operária se torna 

frágil ao mesmo tempo em que se liberta. Descobre-se, então, que a liberdade sem proteção 

pode levar à pior servidão: a da necessidade” (CASTEL, 2012, p.45).  

Neste sentido, a política social no século XIX tem por tarefa dar sustentação à 

estrutura frágil do livre contrato de trabalho, e o Estado social se constrói como resposta à 

liberdade e ao individualismo triunfantes na sociedade liberal, os quais eram muito fortes para 

aqueles que apenas podiam suportá-los. Se na sociedade pré-industrial a vulnerabilidade 

nascia do excesso de coerções, na sociedade industrial ela é suscitada pelo enfraquecimento 

                                                
11 Vínculo este que, como será demonstrado no capítulo 5, é um dos pilares da crítica do trabalho à 
terceirização. 
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das proteções (CASTEL, 2012, p.45). Em oposição ao entendimento corrente de que depois 

da Revolução Industrial a condição de assalariado deve ser pensada a partir do modelo da 

liberdade e do contrato, Castel defende que “o estado de assalariado não nasceu da liberdade 

ou do contrato, mas da tutela” (2012, p.198, grifo do autor). Isso significa que “[…] no 

momento em que a condição de assalariado livre se torna a forma juridicamente consagrada 

das relações de trabalho, a situação salarial ainda permanece e, por muito tempo, com a 

conotação de precariedade e de infortúnio” (CASTEL, 2012, p.28). 

A condição salarial se origina como sinônimo de desgraça, condição fragmentária, 

miserável e desprezada e torna-se a “sociedade salarial”, na qual a maior parte dos indivíduos 

obtém suas garantias e direitos a partir do fato de participarem dessa condição, estabelecendo 

o trabalho como forma de proteção social (CASTEL, 2012, p.148). No entanto, para que a 

condição salarial se imponha sem ambiguidades, são necessárias algumas condições prévias, 

como a possibilidade de englobar o conjunto da população ativa no trabalho assalariado, a 

enumeração dos tipos de emprego e a clarificação de categorias ambíguas (como trabalho a 

domicílio ou trabalho agrícola), uma determinação rigorosa do tempo de atividade em 

oposição ao tempo de inatividade, e a contagem exata do tempo de trabalho. Condições estas 

que só se mostram disponíveis no começo do século XX (CASTEL, 2012, p.145).  

Além disso, a condição proletária coloca a questão social em novos termos: trata-se da 

tomada de consciência de que a fratura central, a clivagem entre capital e trabalho ou entre 

propriedade e vulnerabilidade, pode levar à dissociação do conjunto da sociedade. Isso porque 

está calcada em uma estrutura de integração frágil. A classe operária vive a participação na 

subordinação através do consumo (de massa), da instrução (primária), do lazer e da habitação 

(populares) – ou seja, é mantida à distância do poder e das honras, enquanto a sociedade 

industrial desenvolve uma concepção demiúrgica do trabalho. Afirma-se, assim, a consciência 

de classe (CASTEL, 2012, p.415-416). No entanto, a salarização da sociedade não significa o 

triunfo da classe operária, mas uma nova subordinação dela, “desta vez sem a esperança de 

que possa, um dia, impor sua liderança” (CASTEL, 2012, p.417). Com a generalização da 

condição de assalariamento – na qual quadros, assalariados burgueses, profissões 

intermediárias, tornam-se trabalhadores assalariados –, a classe operária se vê cercada. 
 
A condição operária ocupa sempre, ou quase sempre, a base da escala 
[social] […]. Mas que prossiga o crescimento, que o Estado continue a 
estender seus serviços  e suas proteções e, quem merecer, poderá também 
“subir”. A sociedade salarial parece arrebatada por um irresistível 
movimento de promoção: acumulação de bens e de riquezas, criação de 
novas posições e de oportunidades inéditas, ampliação dos direitos e das 
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garantias, multiplicação das seguridades e proteções (CASTEL, 2012, 
p.417). 
 

 Consolida-se, portanto, a concepção do trabalho como fonte de proteção social, a 

partir da qual se forma um vínculo entre trabalho e cidadania. O pleno emprego da força de 

trabalho aumentava o poder de barganha dos trabalhadores, de modo que o trabalhador 

assalariado e o cidadão se confundem: o trabalho assalariado é o elemento fundamental para a 

conquista da cidadania pelas pessoas pobres (SILVA, 2008, p.79). Na sociedade salarial, os 

atributos vinculados ao trabalho são mobilizados para caracterizar o status que situa e 

classifica um indivíduo na sociedade, em detrimento de outros suportes identitários como a 

família e a comunidade (CASTEL, 2012, p.496).  

Entretanto, a condição assalariada e o Estado Social eram estruturas frágeis, o que faz 

surgir a imagem do “supranumerário” sob a forma dos trabalhadores precários, dos 

desempregados ou dos beneficiários de uma renda mínima. Deste modo o trabalho 

precarizado, com o enfraquecimento da condição salarial, inaugura uma “nova questão 

social”, que representa uma ruptura na trajetória da integração social via trabalho. O trabalho 

se torna precarizado tanto pela flexibilização dos direitos sociais que lhe atribuíam o caráter 

de fonte de cidadania social quanto porque se torna escasso, trazendo à tona a questão da 

exclusão. O “supranumerário” é aquele que é “inútil para o mundo”, mas, se ao longo da 

história aqui recontada, o trabalho se tornou muito mais que emprego, o desemprego é muito 

mais do que estar sem trabalho: é estar desfiliado da sociedade (CASTEL, 2012, p.496).  

No entanto, o desemprego é só uma dimensão dessa transformação. De acordo com 

Castel (2012, p.514), a precarização do trabalho é ainda mais importante para caracterizar a 

situação atual. Na década de 1990, na França, Castel via a possibilidade de o emprego 

assalariado, homogêneo e estável, ser suplantado pela diversidade e descontinuidade das 

formas de emprego “atípicas” que emergiam. Há, portanto, uma transformação do modo 

como a sociedade se relaciona com o trabalho, o que muda a forma de seus membros 

relacionarem-se com o mundo. Uma representação do progresso, que guardava a perspectiva 

de que o futuro seria melhor do que o presente, foi levada pela crise do Estado Social 

(CASTEL, 2012, p.498). O processo de precarização se mostra inserido no coração da 

dinâmica da sociedade neoliberal, tendo a mesma amplitude que o pauperismo teve no século 

XIX, o que imprime três características à integração social via (ausência de) trabalho precário: 

a desestabilização dos estáveis, a instalação na precariedade e o déficit de lugares ocupáveis 

na estrutura social (CASTEL, 2012, p.527-529). 
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Neste sentido, a partir das metamorfoses da questão social, pode-se dizer que, em 

Castel (2012), a questão da moralidade de trabalho reside no seu potencial de integração 

social. Entretanto, o conteúdo dessa integração se transforma historicamente, assim como a 

forma como trabalho é entendido pela sociedade. Ou seja, embora seu conteúdo normativo se 

transforme de acordo com a forma como a sociedade concebe o trabalho, as dimensões do 

trabalho como integração social – reciprocidade e sociabilidade (MÉDA, 1999)  – se mantêm 

ao longo da trajetória descontínua da condição de assalariado. O trabalho regulado e o 

trabalho forçado forjam uma forma de integração social na medida em que este mantinha a 

coesão social ao se impor como pena àqueles que a ameaçavam, enquanto aquele garantia a 

existência social e a dignidade do trabalho manual. Por seu turno, o livre acesso ao trabalho 

colocou em questão a liberdade do contrato ao confrontá-la com a servidão da necessidade, 

posta por uma inserção social frágil característica da condição operária. Ao passo em que esta 

questão é levantada, o trabalho como proteção social eleva o trabalho a uma condição de 

“bom” meio de integração social. Se até aqui a dignidade da inserção social promovida pelo 

trabalho não estava em questão, como ilustram o trabalho forçado e a fragilidade da condição 

operária, o trabalho entendido como fonte de cidadania passa a representar a “boa” integração 

social no imaginário sociológico. Por fim, o trabalho precário significa uma ruptura na 

conquista dessa “boa” integração, na medida em que remete a uma nova fragilização da 

condição salarial e da coesão social. É possível afirmar que, para Castel (2012), a moralidade 

do trabalho tem um sentido bastante próximo àquele encontrado em Durkheim (1998): 

importa mais que seja produzida solidariedade social para a manutenção da existência da 

sociedade do que avaliar (valorativamente) a forma de integração que o trabalho promove.  

É importante lembrar, portanto, que Durkheim é o eixo articulador da forma como a 

relação entre trabalho e moral é tratada nos diferentes autores que pensam essa relação a partir 

da concepção sociológica do trabalho. Assim, tomando como ponto de partida a análise de 

Durkheim (1967) sobre a solidariedade social, Habermas (1999) identifica a diferenciação das 

sociedades em dois mundos: o da reprodução material e o da reprodução simbólica. Habermas 

(1999, p.161) entende que os fenômenos de retalhamento dos processos de trabalho 

observados por Durkheim (1967) têm o sentido de uma diferenciação estrutural dos sistemas 

sociais. Este processo, observado também por autores como Smith, Marx e Spencer, se dá 

através da diferenciação de categorias profissionais e classes socioeconômicas. Trata-se da 

divisão do trabalho social, fenômeno que inaugura a solidariedade orgânica, como foi 

demonstrado anteriormente. Segundo Habermas, a transição de uma forma de solidariedade 

social a outra significa uma mudança nas bases de integração da sociedade, pois “nas 
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sociedades desenvolvidas a integração é feita através da conexão sistêmica de âmbitos de 

ação funcionalmente identificados” (1999, p.163).  

Para Durkheim, a cooperação (relações estabelecidas no mercado) tem uma 

moralidade intrínseca (HABERMAS, 1999, p.165). Mas, para Habermas (1999), tratar o 

sistema econômico como isento de normatividade se explica pelo fato de a diferenciação do 

sistema da economia de mercado destruir formas tradicionais de solidariedade, sem produzir 

novas orientações normativas que assegurem a solidariedade orgânica. Trata-se da divisão do 

trabalho anômica (DURKHEIM, 1967), através da qual as sociedades capitalistas industriais 

foram levadas a um estado de anomia porque não emerge uma nova moral a partir desse 

processo de diferenciação. Colocado esse processo de desenvolvimento, Habermas (1999, 

p.167) identifica dois tipos de integração: a integração social, que se apoia nas próprias 

orientações das ações, e a integração sistêmica, que se cumpre ao atravessar essas orientações. 

Assim, para o autor, torna-se necessário introduzir uma diferenciação correspondente 

no conceito de sociedade. Concebida a partir da perspectiva dos atores, a sociedade deve ser 

entendida como mundo da vida, “espaço social em que a ação comunicativa permite a 

realização da razão comunicativa, calcada no diálogo […] em contextos interativos livres de 

coerções” (FREITAG, 1993, p.65). Em contrapartida, ao adotar-se a perspectiva do 

observador externo, a sociedade deve ser concebida como um sistema de ações cujo valor 

funcional depende da sua contribuição à manutenção da integridade sistêmica, ou seja, à 

reprodução material e institucional da sociedade (HABERMAS, 1999, p.167). Aqui, “a 

coordenação das ações ocorre unicamente através da mediação de posturas racionais com 

relação a fins, estratégicas” (HONNETH, 2008, p.53). De acordo com Habermas,  

 
esse conceito dual de sociedade é estabelecido em uma teoria da evolução 
social, que distingue entre racionalização do mundo da vida e aumento de 
complexidade dos sistemas sociais, com a finalidade de captar devidamente, 
quer dizer, de tornar acessível uma análise empírica da conexão que 
Durkheim têm em visa entre formas de integração social e etapas de 
diferenciação sistêmica (HABERMAS, 1999, p.168). 
 

Entendido dentro desta lógica de diferenciação como um subsistema relativamente 

autônomo, o âmbito da reprodução material é concebido como uma esfera da ação organizada 

de forma puramente técnica e esvaziada de normas (HONNETH, 2009a, p.443). No 

pensamento de Habermas, a economia é, portanto, um “sistema não normatizado” e não 

subjazem, à organização capitalista moderna do trabalho, normas morais que sejam tão 

indispensáveis à sua capacidade de funcionamento quanto as normas do entendimento o são 

para o funcionamento do mundo da vida (HONNETH, 2008, p.53). Deste modo, na divisão 
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entre sistema e mundo da vida, o trabalho fica atrelado ao segundo, a dimensão do agir 

estratégico desprovida de normatividade. Trabalho e interação (a ação característica do mundo 

da vida) passam a ser tratados analiticamente de forma antagônica. De acordo com Honneth, 

visualizar o mercado capitalista apenas sob a perspectiva do incremento da eficiência 

econômica limita a percepção deste a uma “fina camada de regramentos estratégicos das 

estruturas da moderna organização capitalista do trabalho” (2008, p.54). Opera-se, assim, com 

a Teoria da Ação Comunicativa (HABERMAS, 1999), um desacoplamento histórico e 

conceitual entre trabalho e moral (ASSUSSA, 2014). 

No entanto, ainda na tradição da Teoria Crítica, a iniciativa de restabelecer o vínculo 

conceitual entre trabalho e moral é empreendida por Honneth (2008). Para este autor, 

Habermas erra tanto ao considerar a dimensão normativa como mero resultado de um 

processo formal de construção do consenso racional (CORRÊA, 2012) quanto ao separar de 

forma essencialista sistema e mundo da vida (HONNETH, 2008; 2009a). Para Honneth, as 

fronteiras entre economia e cultura, sistema e mundo da vida não podem mais ser claramente 

definidas hoje em dia (HARTMANN; HONNETH, 2006, p.276). Portanto, sua tese é de que o 

mercado capitalista de trabalho também cumpre a função de integração social,  de modo que 

uma série de normas morais subjazem a ele do mesmo modo que as normas do agir 

comunicativo subjazem ao mundo da vida. Para o autor, a ideia de que o trabalho seria 

orientado exclusivamente por uma lógica instrumental pode ser superada pela recuperação de 

argumentos de Hegel (2000) e Durkheim (1967), os quais procurariam compreender 

demandas de um trabalho dotado de sentido como reivindicações imanentes da organização 

capitalista do trabalho que emerge diante de seus olhos. Em suma, Honneth defende que 

haveria um acoplamento estrutural entre trabalho e reconhecimento. 

Segundo Honneth (2008, p.55), Hegel via nas estruturas do mercado de trabalho 

capitalista uma nova forma de integração social que satisfazia a condição normativa do par 

contribuição-retribuição. A nova forma capitalista de organização da economia tinha, assim, a 

capacidade de transformar egoísmo subjetivo na disposição de um indivíduo atuar para a 

satisfação da necessidade de todos os outros. Em contrapartida, a essa disposição em 

contribuir para o bem social através da troca do próprio trabalho, deveria corresponder a 

possibilidade do indivíduo alimentar a si próprio e à sua família no nível culturalmente dado. 

Isso significa que, no mercado de trabalho, “sujeitos se reconhecem reciprocamente como 

seres privados autônomos que estão ativos uns para os outros e, desta forma, mantêm sua vida 

através de suas contribuições sociais do trabalho” (HONNETH, 2008, p.55-56).  
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A partir da perspectiva da sociologia econômica, segundo a qual a coordenação do 

agir econômico por meio do mercado se dá através do entendimento compartilhado de 

parâmetros que estabelecem o valor de bens, as regras de uma troca equitativa e a 

confiabilidade no cumprimento de expectativas (HONNETH, 2008, p.58), Honneth acredita 

ser possível atualizar a definição hegeliana sobre a organização capitalista do trabalho: 

 
o novo sistema do mercado […] só pode reivindicar a concordância 
normativa dos afetados [o que consiste numa condição ética para sua 
formação] sob duas condições: primeiro, que ele dote o trabalho feito 
profissionalmente com um salário mínimo e, segundo, que dê às atividades 
desempenhadas uma forma que permite reconhecê-las como contribuição 
para o bem geral (HONNETH, 2008, p.59). 
 

Por seu turno, Durkheim analisaria as estruturas da organização capitalista do trabalho 

na perspectiva da contribuição destas à integração das sociedades modernas (HONNETH, 

2008, p.60). Para Honneth (2008), o mais importante na análise de Durkheim é que ele não 

procura fontes de solidariedade fora da organização social da economia que toma como objeto 

de análise. Assim como Hegel, “Durkheim se lança na tentativa de identificar nas estruturas 

da própria nova organização capitalista do trabalho as condições que poderiam levar a uma 

consciência modificada da pertinência social” (HONNETH, 2008, p.61). Mas, se a 

solidariedade que integra as sociedades modernas flui da realidade econômica, coloca-se para 

Durkheim a mesma contradição que já havia se colocado para Hegel: a organização capitalista 

do trabalho está vinculada a normas morais que lhe asseguram legitimidade mesmo que 

tenham pouca influência sobre o desenvolvimento econômico de fato. Assim, uma descrição 

puramente empírica do mercado de trabalho não seria capaz de explicar como este deveria ser 

uma fonte de solidariedade. Por isso, Durkheim recorreria aos traços normativos da 

organização do mercado de trabalho, também como Hegel, através do par contribuição-

retribuição. Segundo Honneth, 
 
se bem que Durkheim não empregue a linguagem do reconhecimento, o 
cerne de seu argumento pode ser exposto com sua ajuda: com a divisão do 
trabalho mediada pelo mercado, surgem relações nas quais os membros da 
sociedade podem desenvolver uma forma especial de solidariedade 
denominada “orgânica”, porque no reconhecimento recíproco de suas 
respectivas contribuições para o bem-estar conjunto eles se sabem 
interdependentes (HONNETH, 2008, p.61). 
 

Para Durkheim, a questão central seria a da equidade e transparência da divisão do 

trabalho social. Assim, para cumprir sua função de integração social, a nova forma de 

organização econômica deveria cumprir duas condições morais. A primeira é que haja 
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condições de partida iguais na aquisição das qualificações necessárias e que todas as 

contribuições sociais sejam remuneradas segundo seu real valor para a comunidade. Por seu 

turno, a segunda é que as atividades individuais devem estar relacionadas umas às outras do 

modo mais transparente e inteligível possível (HONNETH, 2008, p.62). Assim, 
 
justiça e equidade […] não são, para Durkheim, ideais normativos trazidos 
de fora para a organização capitalista do trabalho, mas constituem-se dentro 
de seu âmbito em pressupostos funcionais necessários sem cuja vigência não 
poderia surgir uma consciência de pertinência social (HONNETH, 2008, 
p.62).  
 

O argumento que Honneth (2008) quer fundamentar através da mobilização de Hegel 

e Durkheim é, portanto, que a moralidade é imanente ao trabalho. Mesmo que a crescente 

desregulamentação das relações de trabalho pareça fazer escárnios aos argumentos de uma 

“infraestrutura moral da forma capitalista de economia” encontradas em Hegel e Durkheim, 

essas análises não perderam significado (HONNETH, 2008, p.63). Pelo contrário, a 

desregulamentação tornaria cada vez mais evidente que o mercado capitalista de trabalho 

depende de condições normativas, ocultas apenas pelo véu das forças autorreguladas do 

mercado. Para Honneth (2008, p.64) as normas morais do mercado só podem ser encontradas 

quando este é entendido não apenas como um meio para o aumento da eficiência econômica 

(integração sistêmica), mas também como meio de construção de integração social, o que 

mostra que o funcionamento do mercado depende do cumprimento de promessas morais, 

sobretudo da promessa de integração social via um trabalho dotado de sentido. 

Neste sentido, enquanto Habermas (1999) mobiliza a teoria da divisão do trabalho de 

Durkheim para demonstrar que o desenvolvimento evolutivo da sociedade levou à 

autonomização da economia com relação à normatividade da vida social pelo 

desenvolvimento de uma divisão do trabalho anômica, Honneth (2008) se utiliza dessa mesma 

teoria, juntamente com o pensamento de Hegel e a contribuição da sociologia econômica, 

para mostrar como a normatividade é subjacente às relações econômicas. Enquanto Habermas 

(1999) exclui toda normatividade da organização capitalista do trabalho, opondo trabalho e 

interação, Honneth (2008) coloca a questão da moralidade do trabalho como uma relação 

imanente. Em outras palavras, na perspectiva de Honneth (2008), a relação entre trabalho e 

moralidade se forja historicamente, com a emergência da organização capitalista do trabalho, 

mas se torna inerente a essa forma histórica na medida em que ela estabelece um acoplamento 

estrutural entre trabalho e reconhecimento. Assim, a normatividade é inerente ao trabalho 

porque, como se depararam Hegel e Durkheim, as normas morais são válidas 
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independentemente da sua realização empírica efetiva no mercado de trabalho. Não há 

organização capitalista do trabalho desconectada de normas morais, mesmo que as normas e a 

forma como elas se realizam na realidade mudem historicamente. 

Sendo assim, propõe-se pensar a relação entre trabalho e moral a partir de uma tripla 

ruptura. Em primeiro lugar, o que importa aqui não é pensar a normatividade do trabalho em 

termos de autorrealização, tomando o trabalho em seu sentido antropológico, mas sim em sua 

concepção sociológica, que propõe uma relação com a moral que é, ao mesmo tempo, 

imanente e histórica. Logo, para pensar a relação entre trabalho e moral neste estudo, deve-se 

ir além da concepção essencialista do trabalho como atividade humana vital que produz 

autorrealização. Como será demonstrado, as críticas do trabalho diante da terceirização não 

passam por denúncias relativas à alienação do trabalho produzida pela estrutura econômica, 

mas muito mais pelo questionamento das formas de integração social que o trabalho 

terceirizado promove, embora não se limitem a elas. 

Em segundo lugar, se Marx e Habermas interpretaram uma suposta separação entre 

trabalho e moral como um processo histórico de racionalização das relações de trabalho 

(ASSUSSA, 2014), é porque concebiam a moralidade dessas relações como relação política 

de subordinação pessoal. Para esses autores, o assalariamento não seria uma relação política 

porque despersonaliza a relação de trabalho através do contrato. Deste modo, para pensar a 

relação entre trabalho e moralidade, é necessário reinterpretar o conceito de moral do modo 

distinto da concepção materialista, que entende a moral como fonte de alienação ou ideologia.  

Por fim, é necessário também estabelecer um distanciamento seletivo em relação aos 

autores que pensam a questão da moralidade do trabalho a partir de uma concepção 

sociológica deste. Inspirados em Durkheim, Castel e Honneth estabelecem que o trabalho ou 

o mercado de trabalho capitalista cumprem uma função integração social nas sociedades 

capitalistas. Para Durkheim (1967), a divisão do trabalho forja um novo tipo de solidariedade 

que possibilita a manutenção da coesão social em sociedades em que as consciências 

individuais se diferenciam da consciência coletiva. Na reconstituição da condição assalariada 

empreendida por Castel (2012), observa-se como o conteúdo da integração do indivíduo à 

sociedade via trabalho se transforma historicamente. Em Honneth (2008), são estabelecidas as 

condições normativas que a organização capitalista do trabalho deve cumprir a fim de que ela 

possibilite alguma forma de integração social. Em suma, a abordagem da moralidade do 

trabalho de acordo com a concepção sociológica entende que o trabalho cumpre uma função 

moral na sociedade: a de integração social.  

Entretanto, para compreender a crítica do trabalho e a reconfiguração deste ator 
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coletivo diante dos desafios impostos pela terceirização, é necessário introduzir as noções de 

democracia e justiça social (o que será feito em 2.3). Na medida em que se compreende o 

trabalho não como atividade produtiva, mas como um ator coletivo, entender que a relação 

entre trabalho e moral se estabelece apenas através do cumprimento de uma função de 

integração pelo trabalho se torna limitador. É preciso atribuir ao trabalho um papel ativo nessa 

relação conceitual, afirmando que a luta social desse ator coletivo tem um valor histórico de 

justiça na medida em que não apenas guarda em si valores das sociedades democráticas 

(como a igualdade e a abertura à transformação), mas também contribui para sua 

institucionalização (HONNETH, 2015a).  

Se, por um lado, é necessário expandir o conteúdo da forma como moral e trabalho se 

relacionam, por outro, a perspectiva do trabalho como fonte de integração social na sociedade 

capitalista é pertinente na medida em que propõe um jogo importante entre historicidade e 

imanência da moralidade do trabalho. Argumenta-se, a partir de Honneth (2008) e Méda 

(1999), que o conteúdo da sociabilidade e da reciprocidade produzidas a partir do trabalho 

varia historicamente, mas seu potencial moral de integração se mantém independente das 

transformações sociais. Ou seja, embora o conteúdo da integração social possibilitada pelo 

trabalho se transforme historicamente – porque se alteram as regras sociais e o conteúdo das 

trocas que o indivíduo acessa por meio de sua inserção no trabalho, bem como o tipo de 

trabalho socialmente valorizado para que ele se sinta útil à sociedade –, a construção de laço 

social através do trabalho se mantém.  

Entretanto, a interpretação das lutas do trabalho apenas através da perspectiva da 

integração não traduz plenamente o valor de justiça que o trabalho oferece à sociedade que se 

quer democrática hoje. A integração do trabalhador a uma comunidade de valores 

compartilhados que permite ao indivíduo a construção de sua identidade social e também a 

avaliação de suas contribuições a partir de padrões e princípios compartilhados não resume o 

potencial de justiça social da crítica do trabalho à terceirização e à sociedade neoliberal. No 

mesmo sentido em que Honneth (2008) estabelece que a moralidade é imanente ao trabalho 

nas sociedades capitalistas, argumenta-se que as lutas do trabalho têm um conteúdo de justiça 

que se transforma historicamente, como esta tese pretende demonstrar, mas que o potencial de 

justiça dessas lutas se mantém enquanto a democracia for tomada como horizonte normativo 

inquestionável das sociedades ocidentais modernas (FERRARA, 2014). 
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2.3 O sentido de justiça das lutas do trabalho 

  

 

Como já esclarecido, este estudo adota uma concepção de trabalho que demanda 

atribuir-lhe um papel mais ativo na sua relação conceitual com a moral. Atribuir papel mais 

ativo ao trabalho nessa relação conceitual implica um deslocamento da ideia de que o trabalho 

desempenha uma função moral de integração social para a noção de que o trabalho é um ator 

moral que luta por justiça social. O sentido de justiça dessas lutas é histórico, na medida em 

que elas contribuíram para uma maior regulação no mercado (HONNETH, 2015a), e 

imanente às sociedades democráticas, na medida em se pautam pelo valor da igualdade e por 

um anseio de transformação social (FERRARA, 2014). Ou seja, tomar como objeto de estudo 

a crítica do trabalho à terceirização para pensar a forma como suas lutas se reconfiguram 

diante dos novos desafios implica introduzir o conceito de justiça social na compreensão da 

moralidade imanente ao trabalho (em sua acepção sociológica moderna), o que permite 

refletir sobre o papel que o trabalho desempenha não apenas para a integração do indivíduo à 

sociedade, mas também para a realização dos ideais de uma sociedade democrática. A ideia é 

que mesmo que a eficiência de sua crítica seja questionável, o trabalho, enquanto um ator 

moral, segue mobilizando princípios que contribuiriam para a institucionalização dos valores 

democráticos na medida em que coloca questões à sociedade sobre ela mesma. O trabalho luta 

por justiça da forma possível dentro de um conjunto de relações de força do qual ele também 

faz parte. 

A partir da forma como Honneth (2015a) interpreta os avanços regulatórios do 

mercado de trabalho nas sociedades europeias ocidentais, é possível vislumbrar as críticas e 

demandas do movimento operário que lançaram o trabalho à condição de ator coletivo e 

moral nas sociedades democráticas, ultrapassando o sentido redistributivo tradicionalmente 

atribuído a elas. Deste modo, é necessário retomar o conteúdo histórico das lutas trabalhistas a 

fim de refletir sobre a questão da moralidade do trabalho, uma vez que estas demonstram o 

potencial de justiça que o ator coletivo trabalho desempenha nas sociedades capitalistas. 

 A economia capitalista se origina como um sistema econômico regulado pelos 

mercados, no qual a tarefa de assegurar ordem na produção e na distribuição de bens é 

confiada a um mecanismo de autorregulação dos preços das mercadorias e serviços 

(POLANYI, 1983, p.117-118). Transformando-se concorrentemente ao sistema do mercado, a 

organização do trabalho passa a tomar o trabalho como uma mercadoria submetida às leis da 

livre concorrência, como qualquer outra, sendo o salário o preço pago pela utilização da força 
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de trabalho. Contudo, o trabalho só pode ser considerado como tal enquanto “mercadoria 

fictícia”, porque não é essencialmente produzido para a venda (POLANYI, 1983, p.122), vide 

a concepção antropológica do trabalho como meio de autorrealização e sua crítica do trabalho 

alienado. Com base nessa “ficção”, o trabalho – ou mais, precisamente, a força de trabalho 

dos indivíduos que constituem uma sociedade – é incluído no mecanismo de mercado e 

subordinado a suas leis (POLANYI, 1983, p.121).  

Entretanto, nos países europeus economicamente avançados, já no século XVIII 

levantava-se a questão das consequências sociais das atitudes estratégicas e ditadas pela busca 

do lucro com relação ao trabalho e temia-se o esvaziamento do sentido dos laços sociais 

(HONNETH, 2015a, p.278-279). Esta mesma preocupação é expressa por autores como 

Durkheim (1967) e Karl Polanyi (1983). Enquanto o primeiro se questiona sobre a 

possibilidade de manutenção da sociedade diante da diferenciação funcional aportada pela 

industrialização, a preocupação do segundo reside na ideia de que 

 
[…] permitir ao mecanismo do mercado dirigir a sorte dos seres humanos 
[…] teria por resultado a destruição da sociedade. Pois a pretensa mercadoria 
que tem o nome de “força de trabalho” não pode ser empurrada, empregada 
a torto e direito, ou mesmo deixada inutilizada sem que seja afetado 
igualmente o indivíduo humano que se encontra ser portador dessa 
mercadoria particular (POLANYI, 1983, p.123). 
 

Entretanto, a expansão do sistema de mercado das “mercadorias autênticas” (bens e 

serviços) para as “mercadorias fictícias” (terra, trabalho e moeda), não se dá sem resistências. 

Para Polanyi (1983, p.123), há um movimento de autoproteção da sociedade em relação a esse 

sistema que deixa os indivíduos sem a cobertura protetora das instituições, relegando-os à 

condição de vítimas de uma desorganização social aguda. Para o autor, uma rede de medidas e 

políticas deu origem a poderosas instituições destinadas a verificar a ação do mercado no que 

toca o trabalho.  

Ou seja, o pensamento social, pelo menos desde o século XVIII, reflete sobre um 

dilema inerente às sociedades capitalistas: não sendo o trabalho uma “verdadeira” mercadoria, 

entregá-lo às leis do mercado significaria submeter aqueles que vivem do trabalho à injustiça 

da vulnerabilidade. Entende-se, portanto, que a partir do momento em que o trabalho passa a 

ser entendido socialmente como uma mercadoria, é necessária a construção de mecanismos 

sociais que o protejam das adversidades características da livre concorrência, como 

demonstram Castel (2012) e Polanyi (1983).  

Deste modo, o sentido de justiça do trabalho se estabelece historicamente a partir do 

momento em que o trabalho passa a ser socialmente compreendido como uma mercadoria a 
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ser vendida no mercado. Em outras palavras, conceitualmente, nas sociedades capitalistas, 

trabalho e justiça são intermediados pelas injustiças às quais ficam submetidos os indivíduos 

que se veem na condição de trocar sua força de trabalho por um salário em um mercado, 

inicialmente, autorregulado. Assim, a instituição de direitos no que tange aos salários, à 

segurança no emprego e à saúde dos trabalhadores, bem como as reformas com vistas a 

estabelecer uma menor desigualdade de chances que caracterizam um Estado social são 

mecanismos construídos historicamente como meio de remediar essa injustiça originária das 

sociedades capitalistas. Aqui, argumenta-se, juntamente com Honneth (2015a), que as lutas 

dos trabalhadores durante os séculos XIX e XX foram indispensáveis, embora não as únicas 

responsáveis, para a consolidação de instituições que protegiam os trabalhadores das 

desigualdades inerentes ao mercado de trabalho – se não concretamente, como em parte da 

Europa ocidental, pelo menos como modelo a ser perseguido, como no Brasil. 

Através da reconstrução normativa 12  do mercado capitalista, Honneth (2015a) 

demonstra como as lutas trabalhistas, empreendidas desde o século XIX, contribuíram para 

uma inicial institucionalização dos valores da liberdade social. No mercado capitalista, a 

liberdade social teria o sentido de uma adesão geral a uma visão social e moral da economia 

capitalista: a convicção de que o mercado econômico deveria beneficiar a todos (HONNETH, 

2015a, p.387). Isso significa que, através de reformas progressistas que culminaram no 

capitalismo organizado, o mercado foi, em algumas sociedades nacionais europeias, uma 

instituição orientada à satisfação cooperativa de necessidades. Assim, para sustentar que as 

lutas do trabalho têm um sentido de justiça na medida em que contribuem para a realização 

dos valores da sociedade democrática, é necessário recuperar a forma como Honneth (2015a) 

reconstrói o processo histórico que possibilitou a compreensão do mercado de trabalho 

capitalista como uma instituição de liberdade social.  

Assim como Polanyi (1983), Honneth (2015a, p.348-350) identifica no liberalismo 

                                                
12 Com a finalidade de revelar os princípios de justiça social subjacentes à sociedade, Honneth (2015a) 
mobiliza a ferramenta da reconstrução normativa para analisar as esferas constitutivas da sociedade 
moderna, nas quais os valores desta sociedade seriam institucionalmente corporificados 
(SOBOTTKA, 2012, p.219). Neste sentido, Honneth (2015a) empreende uma reconstrução histórica 
de três tipos de liberdade, observando como elas se institucionalizam nas sociedades ocidentais 
modernas: a negativa, que seria a ausência de limitações externas na realização da vontade e que se 
institucionaliza sob a forma de liberdade legal ou jurídica; a reflexiva, em que o indivíduo seria livre 
ao orientar suas ações apenas segundo suas próprias intenções e que se institucionaliza sob a forma da 
liberdade moral; e a liberdade social, concepção que remete a uma “[…] complementariedade entre as 
ações dos distintos sujeitos na forma de um encontro de reconhecimento recíproco como iguais: as 
ações de cada um são condição da realização dos objetivos de sua contraparte e precisamente nisso se 
realiza sua liberdade” (SOBOTTKA, 2012, p.222), cuja institucionalização ele observa nas esferas 
éticas das relações pessoais, da ação no mercado e da formação democrática da vontade. 
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uma miséria que atingia as camadas mais baixas da população, exposta ao desemprego e a 

condições de saúde precárias. Entretanto, este quadro começa a se reverter a partir do 

momento em que as camadas sociais atingidas pelo “pauperismo” (CASTEL, 2012) passaram 

a empregar formas de resistências mais poderosas, levantando a questão do direito ao trabalho 

e da proteção social. O léxico do “direito ao trabalho” denuncia a exploração da mão de obra 

e reclama medidas de proteção do trabalho e garantias elementares em caso de doença. Para 

Honneth (2015a), essas demandas só puderam fazer parte da contestação operária na medida 

em que a ideia de um contrato de trabalho livre já era tolerada no plano normativo da 

sociedade após a revolução industrial.  

Contudo, a conquista de políticas sociais não se deveu exclusivamente à pressão 

exercida pelo movimento operário. Na medida em que tanto as elites políticas como as 

organizações patronais foram capazes de antecipar o crescente poder deste movimento, os 

direitos no plano da segurança do emprego e da proteção social estabeleceram-se como um 

mecanismo de controle, uma forma de ligar os trabalhadores assalariados ao sistema de 

exploração de mão de obra existente (HONNETH, 2015a, p.357). Ainda assim, esses direitos 

garantidos pelo Estado guardam o sentido de um progresso normativo no sentido de Honneth 

(2015a), qual seja, de ganhos na institucionalização da liberdade social, na medida em que, 

através deles, o pobre do início da era industrial pôde tornar-se o trabalhador assalariado 

estatutariamente protegido do século XIX.  

Entretanto, junto a esse progresso normativo veio um irresistível processo de 

individualização dos assalariados. Segundo Honneth (2015a, p.359), os direitos subjetivos 

guardam um efeito alienante na medida em que enfraquecem antigas formas de resistência 

coletiva e de solidariedade, bloqueando os esforços de determinação coletiva das condições 

de troca da força de trabalho. Se, por um lado, garantem ao indivíduo a proteção jurídica de 

sua esfera privada, por outro, retiram-lhe do ambiente comunicativo ao reduzir-lhe ao estado 

de um “sujeito de direito monológico” (HONNETH, 2015a, p.360). Neste sentido, o Estado 

Social teria um caráter duplo: “[…] por um lado, ele gera uma segurança que ajuda os 

assalariados a acederem a uma forma individual de estima de si, mas por outro ele produz 

efeitos dessocializantes que impedem que eles se solidarizem” (HONNETH, 2015a, p.361).  

Uma nova forma de consciência coletiva nas lutas trabalhistas emerge através da 

mobilização do princípio do mérito: se até então esse princípio era institucionalizado 

unilateralmente pela burguesia, ele passa a ser reivindicado pelo proletariado que, ao mesmo 

tempo em que toma consciência da contribuição do seu trabalho para o crescimento 

econômico, passa a afirmar o valor social do trabalho manual (HONNETH, 2015a, p.359). 



 61 

Introduz-se, portanto, a questão da humanização do trabalho – através da demanda de 

reconhecimento da dignidade do trabalho manual – nas pautas das lutas trabalhistas no século 

XIX.  

No século XX, a recomposição da propriedade capitalista – que passou da mão de um 

proprietário para um grupo de investidores – foi uma oportunidade dos Estados aumentarem a 

influência dos poderes públicos sobre a economia. Deste modo, o “capitalismo organizado” – 

em que o mercado de trabalho se torna mais regulado do que nunca no plano normativo – é 

resultado da confluência entre a intensificação da política social e da reconfiguração da 

propriedade capitalista. Com isso, os assalariados não apenas dispunham de um estatuto 

relativamente protegido e de seus direitos correspondentes, como também tinham certa 

influência sobre as escolhas empresariais por meio de seus representantes sindicais 

(HONNETH, 2015a, p.362).  

Honneth vê nos sindicatos as únicas organizações que poderiam agir contra o que ele 

chama de uma “desigualdade nas relações de reconhecimento”: se os assalariados agora 

estavam protegidos individualmente contra os perigos da economia e a arbitrariedade de seus 

patrões, “[…] em seu engajamento, em seu valor para a reprodução social, eles ainda eram 

considerados muito inferiores aos representantes dos diferentes estratos da burguesia” 

(HONNETH, 2015a, p.363). Assim, no capitalismo organizado, os sindicatos poderiam ser 

entendidos não apenas negativamente, como forma de proteção contra a comercialização da 

força de trabalho, mas também positivamente: “[…] como atores morais em uma luta pelo 

reconhecimento cuja questão seria a valorização social de todas as atividades desenvolvidas 

em um contexto industrial” (HONNETH, 2015a, p.364).  

Mas o século XX traz duas novas evoluções que introduzem questões inéditas à 

organização do trabalho. De um lado, a necessidade de produção num nível técnico mais 

elevado, implementado com as inovações do taylorismo, forma uma nova elite de 

trabalhadores mais qualificados, desencadeando um processo de diversificação da classe 

operária que impunha aos sindicatos o desafio de unificar os interesses divergentes na luta 

pelo controle do mercado de trabalho. Os sindicatos só podem escapar dessas dificuldades ao 

aderirem às reivindicações políticas e econômicas que permitiam reunir os dois componentes 

da base operária. Neste compromisso, a luta pela dignidade do trabalho manual desaparece, 

assim como as demandas de humanização do trabalho, já que estas não são demandas do 

proletariado qualificado (HONNETH, 2015a, p.368).  

De outro lado, o desenvolvimento do comércio, da produção e do setor bancário dá 

origem a um novo tipo de atividade profissional. Apesar de compartilhar da mesma condição 
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salarial e da insegurança que caracterizava a classe operária, os “empregados” se distinguiam 

dos assalariados tradicionais tanto pela natureza de sua atividade quanto por sua mentalidade, 

de modo que seus interesses não podiam ser adequadamente representados dentro dos órgãos 

históricos do movimento operário. Enquanto os operários, independentemente de sua 

qualificação, identificavam-se como proletários – a camada mais baixa da hierarquia –, os 

empregados percebiam-se em camadas superiores, de modo que recusavam a “proletarização” 

organizacional e reivindicavam um prestígio social superior. Os esforços despendidos em 

unificar a luta fazem o movimento operário perder de vista o objetivo de reabilitação social da 

classe operária em seu conjunto (HONNETH, 2015a, p.369). 

Apesar dessa fragmentação da classe trabalhadora, as conquistas sociais do 

capitalismo organizado estavam bem consolidadas nos anos 1920, de modo que a própria 

organização do trabalho social começou a tomar traços progressistas através das lutas pela 

cogestão democrática das empresas. Na maior parte dos países da Europa ocidental, muitas 

empresas começaram a mobilizar mecanismos discursivos que garantiam aos operários a 

possibilidade de contribuir de algum modo para a definição de suas condições de trabalho. 

Entretanto, com a crise conjuntural que se instala após a Primeira Guerra Mundial, recuperar 

os direitos de participação na gestão das empresas continua um objetivo constante das 

organizações sindicais que viam nele um meio de construir progressivamente uma democracia 

econômica (HONNETH, 2015a, p.371). 

Apesar das medidas sociais garantirem aos assalariados direitos elementares e um 

mínimo de bens e serviços indispensáveis, Honneth (2015a) considera que o avanço no plano 

da proteção do mercado do trabalho ainda era restrito nos anos 1920, uma vez que “[…] o 

sentimento geral de estar entregue sem defesa às mudanças de conjuntura imprevisíveis, tinha 

pouco diminuído ao longo de décadas” (HONNETH, 2015a, p.372). Após um século de lutas 

trabalhistas, havia se avançado pouco na introdução das condições necessárias para a 

liberdade social, seja no plano dos salários e da segurança do emprego, da igualdade real de 

chances ou da cogestão democrática (HONNETH, 2015a, p.373). Já com o fim da Segunda 

Guerra, imperava um espírito de igualitarismo, que demandava a intervenção do Estado na 

economia e uma regulação mais forte do mercado de trabalho.  

Diferentes formas de capitalismo organizado se desenhavam na Europa ocidental dos 

anos 1950, mas o que as unia era a vontade de fazer valer o interesse comum no quadro do 

capitalismo privado, assim como o desejo de eliminar o conflito de classes que novamente 

ameaçava a estabilidade social. As escolhas de política econômica serviam aos objetivos de 

um desenvolvimento da liberdade social dado que, com acordos intermediários, tornava-se 
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possível institucionalizar algumas condições das quais dependia a instauração de relações de 

cooperação no mercado (HONNETH, 2015a, p.373-374): o salário mínimo garantido pelo 

Estado, o aumento do seguro-desemprego, o direito de inspeção dos sindicatos que poderia se 

estender às escolhas de investimento das empresas, à organização interna, à escala de salários 

e aos planos sociais eventualmente necessários em caso de redução do efetivo. Além disso, 

esse “estado de espírito geral” promoveu uma reflexão sobre a “humanização do trabalho” por 

meio da questão da redução da monotonia e da ausência de iniciativa na execução das tarefas 

(HONNETH,  2015a, p.374). 

 Para Honneth (2015a, p.374), medidas limitadoras da livre concorrência melhoraram 

as relações de reconhecimento na esfera da organização capitalista do trabalho, já que 

contribuíram para reforçar o sentimento de identidade dos trabalhadores. Por intermédio de 

suas organizações representativas, os assalariados estavam associados a certas decisões das 

empresas (mesmo que de modo fraco) e sua situação não devia mais ser percebida como uma 

fatalidade resultante de processos econômicos incontroláveis; graças aos seus novos direitos 

estatutários, podiam desfrutar de uma elevação geral do nível de vida (consumo, conquistas 

de privilégios coletivos como férias remuneradas, emprego para a vida); as reformas escolares 

– que visavam melhorar a igualdade de chances – convenciam a classe operária de que sua 

palavra valia nas escolhas referentes às suas condições de trabalho; “em uma situação de 

pleno emprego, os governos foram conduzidos a reduzir as barreiras entre os diferentes níveis 

de instrução, para assim melhorar os dispositivos até então insuficientes de encorajamento das 

vocações e dos talentos” (HONNETH, 2015a, p.375).  

Mesmo que essas reformas estivessem distantes de um pensamento igualitário, e 

tivessem por objetivo paliar a carência previsível de mão de obra especializada no sistema de 

produção, seus efeitos sobre as relações de reconhecimento social não podem ser 

subestimados. O acesso das categorias assalariadas menos favorecidas à educação superior 

permitia que estas se engajassem em uma via de ascensão social. Num plano subjetivo, havia 

a impressão de que um primeiro passo em direção a uma maior justiça no mercado de trabalho 

havia sido dado (HONNETH, 2015a, p.375-376).  

Em oposição a essas conquistas sociais, os anos 1950-60 também trouxeram um certo 

número de evoluções inversas, que se enraizavam na nova diferenciação do sistema de 

emprego: os males da racionalização tecnológica e a segmentação do mercado de trabalho 

causada pelo desenvolvimento do setor de serviços que se iniciou nos anos 1970. A 

introdução de uma “clivagem vertical” no mundo do trabalho – entre empregos protegidos e 

qualificados e empregos frágeis e pouco estimulantes – se configura como o ponto de partida 



 64 

para um desmantelamento coletivo do proletariado industrial. Trata-se de  

 
uma redefinição completa da qualidade de “proletário”: esse termo não 
designa mais todos aqueles que participam de uma maneira produtiva da 
atividade industrial, ele descreve a situação daqueles que, com uma fraca 
qualificação, trabalham no nível mais baixo das cadeias produtivas e de 
serviços (HONNETH, 2015a, p.378-379). 
  

Mesmo assim, a situação desse proletariado recomposto se mantém relativamente 

protegida até a decomposição do capitalismo organizado nos países da Europa ocidental. O 

argumento de Honneth é que essas conquistas no terreno da política econômica podem ser 

interpretadas retrospectivamente como etapas essenciais para o estabelecimento da liberdade 

social no mundo do trabalho (HONNETH, 2015a, p.379). Em suma, o processo de 

institucionalização da liberdade social nesta esfera teria se dado através a) da instauração de 

direitos sociais destinados a proteger os indivíduos dos principais riscos de uma atividade 

profissional submetida às leis de mercado; b) da compreensão decorrente sobre a necessidade 

de reformas educativas com vistas a melhorar a igualdade de chances; c) da reflexão sobre a 

eliminação das tarefas monótonas e puramente rotineiras, que impedem que o indivíduo se 

sinta engajado em um atividade social regida pela divisão do trabalho; e d) da convicção de 

que apenas um envolvimento ativo dos assalariados nos processos decisórios poderia 

efetivamente conter os objetivos de rentabilidade das empresas e conduzir a uma regulação do 

mercado (HONNETH, 2015a, p.386-387). 

Contudo, a partir dos anos 1990, essas conquistas sociais foram progressivamente 

perdidas: as empresas, antes integradas num quadro social instaurado pela autoridade dirigista 

do Estado, passam a se regular pelos critérios de rentabilidade; os órgãos estatais reduzem sua 

atividade de mediação e de socialização a simples funções de vigilância externa; e os 

sindicatos perdem cada vez mais seu papel de cogestionários (HONNETH, 2015a, p.379). 

Esses processos de transformação – aos quais se soma a exacerbada concorrência no plano 

mundial, que leva as empresas a aumentarem sua competitividade através da reestruturação 

dos custos de exploração e dos salários – culminam numa nova desorganização da economia 

capitalista nos países da Europa ocidental. Suas consequências ultrapassam o retorno de um 

mercado fracamente regulado pelo Estado, estendendo-se a uma autonomização dos 

imperativos financeiros e à erosão do assalariamento como estatuto normativo, de modo que 

“[…] é necessário falar de uma verdadeira perda das conquistas do período precedente” 

(HONNETH, 2015a, p.381). 

 A contínua baixa dos salários é acompanhada de uma moderação das reivindicações 
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salariais da parte dos sindicatos, que procuram não colocar em perigo os empregos existentes. 

O mercado de trabalho se encontra cada vez mais desregulamentado: além da redução dos 

salários, da precarização do emprego e da incerteza estrutural, pesa sobre os trabalhadores 

uma exigência crescente de conformar seus comportamentos às demandas do mercado e de 

interiorizar imperativos de rentabilidade. A instituição do mercado capitalista de trabalho se 

torna injustificada e ilegítima (HONNETH, 2015a, p.382). O diagnóstico de Honneth (2015a, 

p.387) é que a concepção normativa de fundo – de que o mercado deve beneficiar a todos – 

está em retrocesso: o mercado não seria mais uma instituição social que oferece a todos a 

possibilidade de satisfazer livre e reciprocamente seus interesses, mas um instrumento de 

concorrência individualizada. Assim, as transformações recentes do mercado capitalista 

constituiriam uma evolução social funesta que esvaziam o potencial normativo do mercado 

em se constituir em um espaço social de cooperação de solidariedade entre os indivíduos 

(HONNETH, 2015a, p.275).  

As consequências do atual contexto institucional para a crítica do trabalho serão 

discutidas no capítulo 3, entretanto, considera-se que apesar de colocarem em xeque a 

eficiência ou o poder de transformação da crítica, elas não esvaziam seu potencial de justiça. 

Isso porque, por meio de suas lutas coletivas e organizadas descritas acima, o trabalho se 

constituiu como um ator moral na história das sociedades ocidentais capitalistas. Argumenta-

se que seu potencial de justiça é imanente em se tratando de sociedades democráticas na 

medida em que estas se caracterizam por uma orientação ao bem comum, uma paixão pela 

igualdade e, sobretudo, por um espírito de abertura que se estabelece como um valor público 

compartilhado (FERRARA, 2014, p.45-48). Esse espírito de abertura diz respeito tanto a um 

acolhimento da diferença quanto a um entusiasmo pela transformação social que protege e 

promove o caráter aberto do próprio processo democrático (FERRARA, 2014). Assim, na 

medida em que as lutas do trabalho contribuíram para a institucionalização dos valores da 

liberdade social – a satisfação de necessidades através da cooperação, a ideia de que o 

mercado deve beneficiar a todos, a regulamentação do mercado de trabalho e a proteção 

social do trabalhador –, seu sentido de justiça se configura como uma aquisição histórica cujo 

conteúdo se transforma, mas cujo valor para a realização da democracia é imanente. Ou seja, 

a relação entre trabalho e justiça se estabelece de modo histórico e imanente, do mesmo modo 

que a relação entre trabalho e moral, discutida em 2.2. A relação entre trabalho e moral se 

forja historicamente com a emergência da organização capitalista do trabalho e se torna 

imanente a ela (HONNETH, 2008). Já a relação entre trabalho e justiça social se forja não 

apenas através da regulação do mercado de trabalho, mas também a partir do momento em 
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que a democracia se torna um horizonte normativo inquestionado no mundo ocidental 

(FERRARA, 2014, p.1), e, o valor de justiça das lutas trabalhistas se sustenta enquanto o 

horizonte democrático se mantiver inquestionado. Em suma, a relação entre trabalho e justiça 

social é imanente às sociedades democráticas. Neste sentido, é possível afirmar que as lutas 

trabalhistas guardam um valor de justiça importante para as sociedades democráticas na 

medida em que foram pautadas por princípios de igualdade e transformação da sociedade.  

Contudo, é importante notar que há diferentes formas de interpretar o conteúdo das 

lutas trabalhistas numa perspectiva de justiça. Tradicionalmente, as lutas dos trabalhadores 

são entendidas como reivindicações de uma redistribuição mais justa dos recursos na 

sociedade. Entretanto, autores como Fraser (2006a; 2007; 2008) e Honneth (2015a) 

argumentam que as lutas de classe podem ser entendidas para além do paradigma 

redistributivo. 

 A forma tradicional13 de conceber a luta dos trabalhadores, como uma questão de 

classes enraizadas na estrutura econômica, entende que a injustiça fundamental a ser 

combatida por essa luta é a exploração, uma forma profunda de má distribuição em que até 

mesmo as energias do proletariado são usurpadas para sustentar um sistema que beneficia a 

outros (FRASER, 2006a, p.26). Neste sentido, o sujeito da injustiça é a classe trabalhadora, 

entendida como o conjunto de pessoas que tem que vender sua força de trabalho em 

condições que autorizam a classe capitalista a apropriar-se da mais valia para seu benefício 

privado. A superação da exploração requer reestruturar a economia política a fim de alterar a 

distribuição de benefícios e encargos entre classes, o que pode se dar de distintas formas: 

redistribuição da riqueza, reorganização da divisão do trabalho, mudança na estrutura da 

propriedade, democratização dos procedimentos decisórios, transformação de estruturas 

econômicas básicas, etc. (FRASER, 2006a, p.22).  

Na visão de Fraser (2006a, p.26), o limite desta perspectiva, que entende a política da 

redistribuição como política de classe, reside em afirmar que as demais injustiças sofridas 

pela classe trabalhadora também derivam da estrutura econômica. Às injustiças culturais seria 

atribuído o papel de ideologias que pregam a inferioridade da classe trabalhadora e que 

justificam a exploração. Logo, as diferenças entre os grupos (trabalhadores e proprietários) 

são consideradas em si mesmas como injustiças: longe de serem características intrínsecas dos 

                                                
13 Trata-se de uma caricatura – oferecida por Fraser (2006a) – da forma como o pensamento marxista, 
em suas diferentes vertentes, trata a questão da classe trabalhadora ou do movimento operário. Não se 
trata aqui de expor essa visão em detalhes, nem de refletir sobre as diferentes interpretações dentro 
dessa corrente, mas sim de apresentar esquematicamente a forma mais comum da caracterizar as lutas 
trabalhistas no imaginário sociológico. 
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grupos, são resultados socialmente estruturados de uma economia política injusta (FRASER, 

2006a, p.24).  

O entendimento das lutas trabalhistas como uma questão de classe puramente 

econômica consistiria num dos extremos do espectro conceitual que Fraser (2006a, p.25) 

propõe para interpretar as lutas progressistas contemporâneas. Do outro lado do espectro 

estariam as lutas referentes à sexualidade. Deste modo, as lutas dos trabalhadores seriam o 

“tipo ideal” das lutas redistributivas, enquanto a luta pela aceitação das diferenças sexuais 

seria emblemática das lutas por reconhecimento. Estabelecer-se-ia, assim, com a perspectiva 

tradicional, uma oposição entre política de classe e política de identidade, entre materialismo 

e reconhecimento, entre igualdade social e multiculturalismo (FRASER, 2007, p.114).  

Para a autora, as lutas de classe nunca se dedicaram exclusivamente à redistribuição de 

riqueza, assim como a política de redistribuição não é objeto apenas da luta dos trabalhadores. 

Fraser (2006a) lembra que algumas formas de feminismo e antirracismo também consideram 

a reforma socioeconômica como solução para as injustiças que combatem. Do mesmo modo, 

a luta dos trabalhadores nunca se dedicou apenas às questões econômicas e redistributivas. 

Observando a forma como as questões de redistribuição, reconhecimento, representação, 

classe, status e ordem política se misturam nas lutas progressistas, Fraser (2008) propõe que 

as lutas sociais devam ser entendidas a partir de três dimensões: econômica, cultural e 

política14. 

Além de Fraser, Honneth (2015a) também argumenta que as lutas dos trabalhadores 

não se resumem às questões redistributivas. Para o autor, as lutas trabalhistas contribuíram 

para a institucionalização dos valores de liberdade social na esfera do mercado de trabalho, 

transcendendo as questões redistributivas, mas sem deixá-las de lado. Enquanto a proteção 

social em termos de salários, segurança no emprego e direitos sociais são pautas 

emblemáticas das políticas redistributivas, as demandas pelo reconhecimento do valor social 

do trabalho manual, pela eliminação de tarefas desprovidas de sentido, bem como pela 

cogestão das empresas e pelo reconhecimento da classe operária demonstram que o conceito 

de redistribuição socioeconômica deixa de lado as questões morais articuladas às lutas 

trabalhistas desde o século XIX. 

Neste sentido, o que importa aqui não é definir a priori se as lutas trabalhistas são 

lutas por redistribuição, reconhecimento ou representação, mas afirmar que elas são lutas por 

justiça social nas sociedades capitalistas. Redistribuição, reconhecimento e representação são 

                                                
14 Trata-se de uma concepção de justiça como paridade participativa (FRASER, 2008), que será 
desenvolvida no capítulo 6. 
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meios de se conquistar alguma forma de justiça, e não o fim em si mesmo ou a essência das 

lutas do trabalho. Portanto, o conteúdo da luta dos trabalhadores se transforma historicamente, 

como demonstra Honneth (2015a), mas seu sentido de justiça se mantém, ao menos em 

sociedades que se pretendem democráticas. Em suma, enquanto se pautarem pelo princípio da 

igualdade e pela transformação social, as lutas do trabalho terão valor de justiça imanente 

para as sociedades democráticas. 

Se durante os séculos XIX e XX as lutas trabalhistas estiveram pautadas por melhorias 

nos salários e pela segurança no emprego, pela igualdade de chances entre a classe operária e 

o restante da sociedade, pelas demandas de cogestão democrática e humanização do trabalho, 

hoje, elas se veem diante de novos desafios. As transformações do capitalismo que se 

iniciaram nos anos 1990, das quais a terceirização é emblemática, colocam a necessidade de 

reconfiguração das lutas do trabalho. Sendo assim, é necessário que a análise da crítica do 

trabalho à terceirização atualize o conteúdo de justiça das lutas trabalhistas, a fim de refletir 

sobre o potencial normativo de suas denúncias e demandas. 

 Além disso, sugere-se que mesmo que as lutas do trabalho sempre tenham extrapolado 

o paradigma redistributivo, articulando questões de reconhecimento da classe operária, a 

forma como o trabalho articula a questão moral em seu discurso contra a terceirização 

ultrapassa as questões de reconhecimento elencadas por Honneth (2015a). Como será 

demonstrado, a terceirização, ao inserir trabalhadores em relações triangulares e ao produzir 

um grupo de trabalhadores de segunda classe, faz que a dignidade do trabalhador terceirizado 

passe a estar em disputa. Se a partir de Honneth (2015a) pode-se identificar reivindicações 

pelo reconhecimento da dignidade do trabalho manual, com a terceirização as demandas se 

deslocam para o reconhecimento da dignidade do próprio trabalhador. Deste modo, se 

historicamente as lutas trabalhistas são consideradas exemplares do paradigma redistributivo, 

hoje – na medida em que a igualdade entre os próprios trabalhadores precisa ser estabelecida 

– elas apontam para os limites de uma concepção de justiça formal e centrada no Estado. 

Deste modo, a interpretação das lutas trabalhistas nos quadros da teoria da justiça é 

múltipla. Quando entendidas como reivindicações redistributivas que demandam uma 

redistribuição mais justa dos recursos e da riqueza entre proprietários e trabalhadores, as lutas 

do trabalho estão vinculadas ao paradigma liberal da justiça. O paradigma liberal da justiça 

distributiva procura sintetizar a insistência liberal tradicional na liberdade individual com o 

igualitarismo da socialdemocracia, forjando uma concepção de justiça que permite justificar a 

redistribuição socioeconômica (FRASER, 2006a, p.19). Por outro lado, autores como Fraser 

(2006a; 2007) e Honneth (2015a) percebem as lutas trabalhistas de forma distinta, 
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extrapolando os limites do liberalismo para a compreensão da justiça na sociedade 

contemporânea. Enquanto Honneth (2015a) endente as lutas trabalhistas como movimentos 

que contribuíram para a institucionalização da liberdade social, Fraser (2006a; 2008) 

argumenta que as lutas sociais em geral obedecem a uma referência plural de justiça, 

articulando demandas por redistribuição, reconhecimento e representação. 

Embora entenda-se que a redistribuição seja estruturante do processo histórico de lutas 

através do qual o trabalho se constituiu como um ator coletivo, moral e crítico fundamental 

para a justiça nas sociedades capitalistas, argumenta-se que suas lutas não se resumem a ela. 

Como será demonstrado nos capítulo 5 e 6, a crítica do trabalho extrapola a questão 

redistributiva, lançando a questão de classe ao domínio simbólico da moral. A hipótese é de 

que, hoje, diante dos desafios colocados pela terceirização, as lutas do trabalho podem ser 

pensadas em analogia às lutas de grupos minoritários. A terceirização coloca a necessidade de 

renegociar a dignidade do trabalhador terceirizado, que fica exposto ao risco de ser ele mesmo 

– e não apenas a sua força de trabalho, como para Polanyi (1983) – tratado como mercadoria. 

No quadro da sociologia moral aqui proposta, isso significa que o sentido da justiça das lutas 

trabalhistas se atualiza e se amplia por meio da articulação de questões morais às relações de 

trabalho e de classe, que são tradicionalmente interpretadas apenas em sentido redistributivo e 

representativo. Contudo, essa hipótese e suas implicações só poderão ser plenamente 

abordadas no capítulo 6. 

 

*** 

 

Em poucas palavras, pode-se afirmar que este estudo visa a analisar a questão da 

terceirização e dos desafios que ela coloca ao trabalho a partir de um ponto de vista moral. 

Para tanto, propõe uma perspectiva de sociologia moral que, distanciando-se de uma 

perspectiva materialista, entende que a moral é constitutiva do sentido das ações (individuais 

e coletivas) e instituições que compõem a vida social. Nesse sentido, a sociologia moral é 

uma sociologia da ação que objetiva reconstituir seu sentido através da observação da forma 

como os atores mobilizam valores compartilhados em suas ações e discursos, abrindo mão da 

neutralidade de uma explicação totalizante do real.  

A partir deste ponto de vista moral, entende-se que, nas sociedades capitalistas e 

democráticas, a moralidade imanente ao trabalho deve ser pensada mais a partir do conceito 

de justiça social do que do conceito de integração, tomando o trabalho como um ator coletivo 

e moral e não como uma atividade produtiva. Pressupõe-se  que as lutas do trabalho permitem 
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aceder ao conteúdo histórico que a relação entre trabalho e justiça assume hoje. Deste modo, a 

partir dos pressupostos da sociologia moral aqui esboçados, propõe-se analisar a crítica do 

trabalho à terceirização com a finalidade de reconstituir o conteúdo histórico da relação 

imanente entre trabalho, moral e justiça social. Entende-se que o conceito de crítica é a porta 

de entrada da moralidade inerente à vida social e que sua análise permitirá compreender as 

reconfigurações do sentido de justiça das lutas trabalhistas e refletir sobre a relação entre 

trabalho e justiça social. 
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3 Por uma abordagem da crítica do trabalho em sociologia moral  
 

 

Este capítulo se dedica ao último pilar conceitual mencionado no capítulo anterior: o 

conceito de crítica, o qual permitirá construir um modelo de análise que operacionalize a 

relação conceitual entre moral, trabalho e justiça. Se o objetivo desta tese é o de atualizar o 

conteúdo histórico da relação imanente entre trabalho e justiça social, a crítica é o conceito 

teórico mobilizado para a análise da realidade empírica uma vez em que permite identificar as 

reconfigurações do sentido de justiça das lutas trabalhistas a partir dos desafios colocados 

pela terceirização. A crítica social é entendida como meio de acesso às questões morais da 

sociedade contemporânea, num contexto de “triunfo do capitalismo” (TOURAINE, 2015) e 

frente às novas formas de exploração da mão de obra mobilizadas pelo capitalismo flexível, 

como a terceirização.  

O Maio de 1968 é apontado como um ponto de inflexão a partir do qual se observa 

não apenas uma inversão do jogo de forças (BASCHET, 2005), mas também um 

deslocamento da crítica social das questões redistributivas às questões multiculturais. 

Argumenta-se que, apesar da perda de seu protagonismo, as lutas trabalhistas se mantêm 

instrumentais para a reflexividade da sociedade na medida em que guardam valores 

democráticos como a igualdade e a transformação social. Assim, a crítica social é entendida 

como um ato contestatório que – frente à dominação gestionária, caracterizada pelo 

fechamento das instituições à crítica social (BOLTANSKI, 2015) – mantém aberta a 

possibilidade de questionamento da realidade, informando sobre as injustiças produzidas 

nesse novo cenário social, econômico e moral. Assim, a relevância do estudo da crítica do 

trabalho à terceirização reside no fato de que ela sustenta a possibilidade da sociedade refletir 

sobre si mesma, na medida em que as lutas trabalhistas são historicamente pautadas por 

valores democráticos de abertura e transformação social. 

 Deste modo, considera-se que a crítica guarda valor de justiça na medida em que, 

através dela, os atores sociais mobilizam princípios que contribuem para alimentar a 

reflexividade da sociedade, a partir da qual novas categorias cognitivas, lógicas e morais são 

criadas (ROSATI; WEISS, 2015). O estudo da crítica social é, portanto, um meio para 

atualizar o conteúdo de justiça das lutas do trabalho e conhecer de que forma estas contribuem 

para uma reflexão da sociedade sobre si mesma. Do ponto de vista moral delineado no 

capítulo anterior, o conceito de crítica social deverá ser definido e analisado de modo 



 72 

específico, a fim de que se possa identificar não as apenas questões de força ou os 

mecanismos institucionais que tornam a crítica ineficiente (BOLTANSKI, 2015), mas 

sobretudo as questões morais e de justiça que a crítica do trabalho levanta.  

Afastando-se das abordagens prescritivas do conceito encontradas na literatura, 

define-se a crítica social como um conjunto de concepções relacionadas sobre as causas e 

soluções da injustiça denunciada, que questiona a realidade (FRASER, 2006a; BOLTANSKI, 

2009). Se a sociologia moral é uma divisão descritivo-normativa da sociologia geral 

(VANDENBERGHE, 2015), a crítica social enunciada pelo trabalho deverá ser analisada em 

dois momentos distintos. O primeiro, diz respeito à explicitação e descrição dos valores 

morais e dos princípios de justiça mobilizados pelos representantes do trabalho em suas 

denúncias e demandas. Por seu turno, o segundo se refere à interpretação do potencial 

normativo da crítica do trabalho a partir de seus princípios internos, identificados no momento 

anterior. 

Deste modo, este capítulo é teórico, na medida em que discute as definições e 

abordagens da noção de crítica na sociologia e na teoria social, pensando a relação entre os 

quatro pilares conceituais da tese. Mas é também metodológico, pois operacionaliza o 

conceito de crítica e apresenta os pressupostos epistemológicos mobilizados para a análise do 

conteúdo normativo da crítica do trabalho. A crítica social será tratada, portanto, como um 

conceito sistêmico – construído por raciocínio abstrato e articulado ao quadro de pensamento 

da sociologia da crítica – que deve ser instrumentalizado para a pesquisa empírica por meio 

de dimensões e princípios de análise (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2005) que serão 

construídos dedutivamente neste capítulo. Em diálogo com a literatura sobre crítica, pretende-

se construir um conceito analítico suficientemente abstrato que não implique em 

predefinições acerca do conteúdo da crítica e que possa ser operacionalizado, oferecendo 

meios analíticos para a identificação empírica desse conteúdo. 

Assim, na parte teórica, a relação entre trabalho e crítica social será discutida através 

das transformações históricas da crítica social nas últimas décadas, as quais demonstram uma 

perda da centralidade da crítica do trabalho, mas não colocam em xeque seu potencial, como 

ator moral e coletivo, de levantar questões de justiça (3.1). Além disso, para compreender as 

reconfigurações das lutas trabalhistas a partir de um ponto de vista moral, será necessário 

levantar os limites e as contribuições de uma abordagem centrada na questão da (in)eficiência 

da crítica social (3.2). Na parte metodológica, tendo-se delimitado a abordagem de estudo do 

conteúdo normativo da crítica social, serão avaliadas as contribuições de análises prescritivas 

da crítica social para a definição analítica do conceito, propondo-se um modelo de análise 
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construído a partir da noção de crítica (3.3). Por fim, serão estabelecidos os princípios 

metodológicos e epistemológicos do modelo de análise da sociologia moral, apresentando-se 

suas as estratégias interpretativas e os momentos descritivo e interpretativo (3.4). 

 

 

3.1 A (des)centralidade do trabalho para a crítica social 

 

 

O objeto empírico deste estudo é o conteúdo da crítica social enunciada por um ator 

social específico: o trabalho, entendido como um ator coletivo. Em alguma medida, a relação 

entre trabalho e crítica já foi tratada, ao menos implicitamente, no capítulo 2, por meio da 

discussão do sentido de justiça das lutas trabalhistas. Enquanto a forma tradicional de 

interpretar as lutas trabalhistas as entende a partir de uma perspectiva redistributiva, o 

processo de institucionalização da liberdade social em algumas sociedades europeias descrito 

por Honneth (2015a) sugere que, às questões redistributivas, foram associadas questões 

morais de reconhecimento nas lutas do movimento operário. Contudo, a discussão sobre 

trabalho e crítica social assume ainda uma outra faceta na literatura que trata das 

transformações que a crítica social sofreu até os anos 2000.  

Quando estudada pela sociologia ou pela teoria social, a crítica social assume uma 

dimensão histórica importante, que possibilita descrever as mudanças de seu conteúdo 

contestatório, identificar os atores sociais que a protagonizam em determinado contexto e 

reavaliar as questões que ela coloca à sociedade. Nessa literatura, há um consenso sobre a 

importância dos eventos de Maio de 1968 como propulsores de um amplo processo de 

transformação da crítica social. Diversos autores observam que, a partir desses 

acontecimentos, é produzida uma série de deslocamentos da crítica, que se dariam no sentido 

de uma renovação dos seus conteúdos (que passam a ter um caráter subjetivo, identitário e 

cultural) e da emergência de novos porta-vozes (os novos movimentos sociais - feminista, 

negro, LGBT, etc.). Se o diagnóstico é o de uma pluralização da crítica social, ele também 

sugere um deslocamento do trabalho, que se daria no sentido de uma perda de seu 

protagonismo enquanto ator social e uma perda de centralidade de suas demandas.  

A partir dos movimentos históricos da crítica que se iniciam em 1968, Luc Boltanski e 

Ève Chiapello (1999), analisando as transformações do “espírito do capitalismo” entre os 

anos 1960 e 1990, observam dois deslocamentos da crítica. Durante o século XX, a crítica ao 
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capitalismo teria se desenvolvido em duas vertentes: a crítica social15 – enunciada pelo 

movimento operário, que foca nas desigualdades, na miséria, na exploração e no egoísmo 

promovido pelo individualismo em oposição à solidariedade –, e a crítica artística – 

desenvolvida em pequenos círculos de artistas intelectuais, que condena a opressão 

promovida pela dominação do mercado e pela disciplina fabril, a uniformização de uma 

sociedade de massas, valorizando um ideal de liberação, autonomia individual, singularidade 

e autenticidade. O que Boltanski e Chiapello (1999) observam é uma expansão da crítica 

artística a partir de 1968: antes, ela se manifestava apenas em círculos intelectuais restritos; já 

na eclosão de revoltas que caracterizou aquele ano, as crítica social e artística desempenharam 

um papel equivalente; enquanto a partir dos anos 1970 se observa um declínio da crítica 

social e um maior protagonismo da crítica artística. Se, por um lado, a crítica artística foi 

importante para as transformações promovidas a partir dos anos 1960, por outro, ela 

desarmou a crítica social dos anos 1970-1980. Além disso, a crítica artística foi 

“domesticada”, ou seja, incorporada às estratégias de desenvolvimento capitalista 

(BOLTANSKI, 2003, p.24-27), tendo fornecido algumas de suas questões fundamentais ao 

novo espírito do capitalismo (DE MUNCK, 2015, p.223). 

Neste sentido, o primeiro deslocamento seria decorrente das transformações do 

capitalismo nos anos 1970 e 1980, que contribuíram para a emergência de novos dispositivos 

de lógica conexionista, como a mobilidade, os projetos, a polivalência, e implicaram no 

enfraquecimento dos dispositivos do capitalismo industrial, como os sindicatos de 

trabalhadores assalariados (BOLTANSKI, CHIAPELLO, 1999, p.423). A crítica social 

encontrou-se, portanto, desarmada frente a mudanças que já não podia mais interpretar 

(BOLTANSKI, 2003, p.29). Por seu turno, o segundo deslocamento diria respeito a uma 

tímida renovação da crítica social nos anos 1980 e 1990, que renunciaria à temática da 

exploração, de caráter marxista, focada nas relações entre as classes no trabalho, para engajar-

se na questão da exclusão, que se distancia da esfera das relações de trabalho e entende como 

excluídos todos aqueles deixados, sem representação, à margem da sociedade (BOLTANSKI, 

CHIAPELLO, 1999, p.425-427). Essa crítica permitiria designar uma negatividade sem 

passar pela acusação, retirando a conotação contestatória da noção de classe e associando a 

inclusão/exclusão social à inserção dos indivíduos em redes. Deste modo, a crítica social 

pautada pela exclusão articularia um laço entre a miséria e a culpa, transformando 

                                                
15 O conceito de crítica social tem um sentido bastante restrito para Boltanski e Chiapello em O novo 
espírito do capitalismo (1999): trata-se de uma corrente específica e historicamente situada da crítica, 
manifestada sobretudo pelo movimento operário e seus simpatizantes durante o século XX. 
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características individuais em fatores de responsabilização do indivíduo pelo seu infortúnio, 

concebendo a exclusão como um destino e não como o resultado de uma assimetria social 

(BOLTANSKI, CHIAPELLO, 1999, p.436).  

Uma outra faceta da transformação da crítica social16 a partir dos anos 1970 é descrita 

por Alain Touraine (2005). O autor identifica a emergência de um “novo paradigma”, o 

paradigma cultural, que tomaria o lugar ocupado pelo paradigma econômico e social no 

fornecimento de categorias para a compreensão da vida social. Enquanto o paradigma social 

teria fornecido, durante dois séculos, categorias como classe social, riqueza, burguesia e 

proletariado, sindicato, greve, estratificação e mobilidade social, desigualdade e 

redistribuição, o paradigma cultural emergiria através do rápido desenvolvimento de uma 

relação direta do sujeito consigo mesmo, que não passa pelas “intermediações meta-sociais 

derivadas da filosofia da história” (TOURAINE, 2005, p.13-14). No paradigma cultural, não 

se deve mais falar de atores, movimentos e direitos sociais, mas sim de atores, movimentos e 

direitos culturais. Na defesa de suas liberdades, esses atores, ao invés de se identificarem a 

um valor ou a um objetivo exteriores, descobrem em si mesmos a capacidade de agir de modo 

auto-referencial (TOURAINE, 2005, p.35). Neste sentido, poder-se-ia argumentar um 

deslocamento da crítica, que sai da esfera econômica e social para centrar-se na esfera da 

cultura e da subjetividade.  

O mesmo pode ser afirmado a partir de Charles Taylor (1998) quando o autor aponta 

para a importância das questões identitárias ligadas ao multiculturalismo. Aqui, as demandas 

da crítica se dariam em torno de questões de reconhecimento igualitário, exigindo um estatuto 

igual para as diversas culturas e para os sexos (TAYLOR, 1998, p.46). O multiculturalismo 

pensa o lugar de diferentes comunidades, culturalmente determinadas, na sociedade 

democrática. Nesse sentido, as lutas multiculturais estão articuladas em torno da cidadania 

comum, que não deve ser impedida pelas diferenças culturais, e combatem aquelas formas de 

pensar que negam a igualdade fundamental entre os membros de diferentes culturas. 

Movimentos como o feminista, de culturas minoritárias e LGBT lutariam pela autoafirmação 

da diversidade cultural, demandando tratamento igualitário dos grupos minoritários que se 

originam com a diferenciação interna das sociedades. Trata-se de um tipo de luta progressista 

que tende a desafiar o androcentrismo penetrante do capitalismo liderado pelo Estado 

(FRASER, 2013, p.209), interpretando a aliança entre trabalho e Estado de bem-estar social 

                                                
16 Diferentemente de Boltanski e Chiapello (1999), o restante da literatura fala de crítica social em um 
sentido amplo: a crítica enunciada pelos movimentos sociais de um modo geral, não apenas pelo 
movimento operário. 
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como uma forma de opressão aos grupos que não se enquadram nos padrões culturais 

normativos de família e trabalhador operados pelo Estado.  

Por seu turno, Nancy Fraser (2006b) identifica, na “era pós-socialista”, uma divisão 

das forças da política progressista em dois campos: a redistribuição e o reconhecimento. 

Enquanto os proponentes da redistribuição valem-se da tradição de organizações igualitárias 

socialistas e trabalhistas cujos agentes políticos buscam uma redistribuição mais justa de 

recursos e bens, os proponentes do reconhecimento valem-se da ideia de uma sociedade 

“simpatizante da diferença”, buscando um mundo onde a assimilação das normas culturais 

majoritárias não é mais o preço pago pelo respeito à igualdade (FRASER, 2007). Para Fraser 

(2014, p.22-23), o igualitarismo, tal qual promovido pelo Estado de bem-estar social, 

estabeleceu um sistema de proteções heterossexista, opressivo às minorias culturais e que 

transforma os atores em usuários passivos da política e não em cidadãos. A partir da crise do 

Estado de bem-estar social, tenderiam a predominar, cada vez mais, as reivindicações de 

reconhecimento: “o desaparecimento do comunismo, a força da ideologia do livre mercado, a 

ascensão da ‘política de identidade’ […] conspiraram para descentrar, se não extinguir, as 

reivindicações da redistribuição igualitária” (FRASER, 2006a, p.18). Nos conflitos “pós-

socialistas”, “[…] a identidade de grupo suplanta o interesse de classe como o meio principal 

da mobilização política” (FRASER, 2006b, p.231). Contudo, diferentemente de Touraine 

(2005), que coloca o paradigma cultural na posição de ultrapassar historicamente o paradigma 

social, Fraser propõe, frente ao diagnóstico da cisão entre redistribuição e reconhecimento nas 

lutas sociais, um quadro teórico capaz de abarcar ambas demandas por justiça, haja vista que 

defende que a justiça deve ser pensada em um quadro tridimensional que abarque questões de 

redistribuição, reconhecimento e representação, articulando ainda a dimensão política à 

análise da justiça (FRASER, 2008). 

É importante notar que os deslocamentos históricos da crítica observados pela 

literatura têm como ponto de partida o movimento operário e como ponto de chegada, as 

demandas de natureza cultural. Nesse sentido, haveria um deslocamento da eficiência da 

crítica em produzir transformações na realidade social da crítica social para a crítica artística 

(BOLTANSKI, CHIAPELLO, 1999); uma renovação da gramática da crítica social que 

abandona a perspectiva denunciatória da exploração para engajar-se na questão pouco 

questionadora da exclusão (BOLTANSKI, CHIAPELLO, 1999); um apagamento do 

paradigma social calcado na crítica da produção capitalista e a ascensão de um paradigma 

cultural baseado na subjetividade (TOURAINE, 2005); bem como uma cisão entre lutas 

sociais por redistribuição e por reconhecimento (FRASER, 2007), sendo possível vislumbrar 
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um protagonismo das lutas multiculturais e identitárias (TAYLOR, 1998). Essas abordagens 

da crítica social, que partem de diferentes pressupostos filosóficos, epistemológicos e 

teóricos, parecem apontar para a emergência de um cenário em que as demandas de caráter 

cultural se fortalecem e mobilizam os novos atores sociais, enquanto as questões 

redistributivas, classicamente associadas ao trabalho, perdem a cena.  

Esse cenário da crítica social – de ascensão das questões culturais e de declínio das 

questões redistributivas – emerge em um contexto de transformações sociais profundas, que 

envolvem questões morais e econômicas. Depois de Maio de 1968, transformações de 

naturezas distintas produzem uma inversão de tendência que permite a instauração de uma 

nova relação de forças muito mais favorável ao capital (BASCHET, 2005; TOURAINE, 

2005). De um ponto de vista econômico, as crises do petróleo, a crise do Estado de bem-estar 

social, o fim das “décadas gloriosas” do capitalismo e do crescimento econômico regulado 

pelo Estado redistributivo na Europa ocidental coincidem, segundo Baschet (2015), com uma 

desintegração do pensamento crítico. De um ponto de vista moral, o capitalismo teria sido 

deixado livre de uma crítica capaz de fazer-lhe exigências de justiça e de frear seu 

desenvolvimento, uma vez que o repertório da crítica artística foi integrado ao discurso do 

capitalismo, e que a crítica social passa a ser pautada pela questão da exclusão, perdendo seu 

potencial contestatório (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 1999).  

Tratar-se-ia de um contexto em que a consciência revolucionária e as mobilizações 

sociais dão lugar a uma resignação cínica ou desiludida (BASCHET, 2005, p.15). Nesse 

sentido, alguns autores observam uma ausência de manifestações da crítica social no espaço 

público. Inscrevendo-se nessa perspectiva, Axel Honneth (2015b) aponta para o fato de que as 

esferas de reconhecimento (família, economia e direito) estão fechadas a um número cada vez 

maior de pessoas: subempregados, jovens fora da escola, estrangeiros “ilegais” que não têm 

acesso nem ao sistema jurídico, nem à esfera econômica. E de que mesmo as pessoas que 

ainda podem participar plenamente dos sistemas do direito, da economia e da família não 

entendem mais o reconhecimento obtido através deles como um instrumento de integração 

social; ao contrário, esses sistemas lhes servem mais para reforçar as barreiras erguidas contra 

os outros grupos sociais (HONNETH, 2015b, p.317-318).  

O diagnóstico do autor com relação à crítica é de que apesar de haver cada vez mais 

pessoas excluídas das esferas institucionalizadas do reconhecimento, não se percebe um 

aumento da luta social no espaço público. Com esse apagamento histórico das esferas de 

reconhecimento – que se dá através da negação da chance de participar delas à maior parte 

das pessoas e da perda de sentido delas para aquelas pessoas que ainda podem acessá-las –, as 
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aspirações por respeito social “perdem toda a chance de serem formuladas de uma maneira 

que seja intersubjetivamente inteligível” (HONNETH, 2015b, p.318). Com isso, a luta por 

reconhecimento fica restrita à interioridade dos sujeitos, que devem lidar individualmente 

com suas angústias ligadas a um sentimento de falha, que é estéril para a luta social. 

Evidencia-se, assim, uma perspectiva que afirma uma debilitação da possibilidade de crítica 

social como um todo. Não se trata do diagnóstico de deslocamento da crítica, mas sim do 

diagnóstico de ausência de lutas por reconhecimento – que contribuam para a 

institucionalização de valores de liberdade social – no espaço público. 

Em sentido próximo, Touraine (2005) identifica um esgotamento dos movimentos 

sociais que emergiram após 1968: esses movimentos de extrema esquerda ofereceram uma 

expressão política àqueles que não se reconheciam mais nos partidos tradicionais, mas não 

puderam propor objetivos e estratégias de luta de longo prazo. Assim, mais do que uma 

mudança de paradigmas (do social ao cultural), poder-se-ia falar em um movimento de 

enfraquecimento geral da crítica social a partir dos anos 1970. Ainda que a influência do 

movimento operário tenha se mantido considerável nas instituições e que os movimentos 

antiautoritários de 1968 tenham tido uma real influência na situação de diferentes grupos – 

dos trabalhadores aos defensores da cultura local –, “[…] os ‘problemas sociais’ não 

suscitaram a criação de grandes ‘movimentos sociais’” (TOURAINE, 2005, p.30). Nessa 

perspectiva, o “triunfo do capitalismo” colocaria um novo modo de gestão da transformação 

histórica, no qual o trabalho não ocupa mais o lugar central (TOURAINE, 2015, p.54).  

A partir desses diagnósticos, seria possível afirmar que o processo de transformações 

do capitalismo desencadeado pela crise do Estado de bem-estar social na Europa ocidental 

também contribui para o enfraquecimento da crítica social no espaço público e a perda do 

protagonismo do trabalho na crítica social. No entanto, isso não significa a perda da 

importância da crítica social, nem o silenciamento das lutas trabalhistas. O que isso significa é 

que, para o trabalho – o ator coletivo cuja crítica social aqui importa –, esse novo cenário 

político-econômico e moral coloca exigências de reconfiguração, seja em sua organização no 

processo produtivo, na sua contribuição para a cidadania social, na estrutura sindical ou nas 

pautas de sua luta e no conteúdo de sua crítica. Contudo, a literatura sobre crítica social não 

parece conhecer como a crítica social se transforma do ponto de vista do trabalho, ou seja, 

como sua crítica e suas lutas se reconfiguram diante das questões morais e das novas relações 

de força que se estabelecem a partir de 1968 e das transformações do mundo do trabalho que 

se consolidam nos anos 1990. 

Na sociologia do trabalho, essa questão da transformação da crítica social se traduz na 
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discussão sobre a crise do sindicalismo. De acordo com Santos (2006, p.448), a expressão 

“crise do sindicalismo” entra no debate justamente através da discussão da perda da 

centralidade do trabalho na vida social, que daria lugar à emergência de novas lutas, de caráter 

cultural. Assim, se o sindicalismo havia se constituído, ao longo dos séculos XIX e XX, como 

o grande motor das reivindicações coletivas, no atual contexto de transformações do modo de 

produção capitalista, ele perde sua centralidade. A atual crise do sindicalismo17 se daria em 

decorrência do fracasso das lutas revolucionárias no século XX; da ausência de um inimigo 

claro, como os regimes fascistas; de transformações profundas no modo de organização do 

capitalismo e de sua relação com os sindicatos; e da intensa desestruturação do mercado de 

trabalho, cuja pluralização de formas de inserção torna menos visíveis os laços de classe entre 

os trabalhadores (SANTOS, 2006, p.449-450). 

Deste modo, a literatura sobre crítica social e a sociologia do trabalho compartilham 

do diagnóstico sobre o deslocamento da crítica social das questões redistributivas em direção 

às questões culturais. Por sua vez, essa constatação parece levar a um segundo diagnóstico 

inequívoco: o da perda da centralidade da crítica do trabalho na crítica social. Adotada essa 

perspectiva da perda do protagonismo do trabalho como ator coletivo, pareceria plausível 

declarar ainda a inviabilidade de uma crítica enunciada pelo trabalho que vise a fazer frente às 

novas formas de exploração de mão de obra mobilizadas pelo capitalismo flexível, como a 

terceirização. Entretanto, é possível afirmar que a literatura sobre crítica social deixa sem 

resposta uma questão importante: a da reconfiguração das lutas trabalhistas frente aos desafios 

colocados por esse novo cenário da crítica e das relações de força. É certo que o trabalho 

perdeu seu protagonismo, mas isso não significa que ele se reduziu ao silêncio. 

Em contraposição, na perspectiva de sociologia moral aqui adotada, a capacidade do 

trabalho de colocar questões à sociedade sobre ela mesma está mais ligada ao sentido 

imanente de justiça de suas lutas do que ao seu protagonismo no panorama dos movimentos 

sociais. Argumenta-se que as lutas trabalhistas se mantêm, apesar da perda de seu 

protagonismo, instrumentais para a reflexividade da sociedade na medida em que guardam 

valores democráticos como a igualdade e a transformação social. Deste modo, o que o estudo 

da crítica do trabalho permite é explicitar como o conteúdo dessas lutas se transforma 

historicamente, por meio da descrição do modo como esses valores democráticos entram em 

cena e se relacionam com as demandas dos movimentos dos trabalhadores.  

Portanto, mais do que reafirmar a já conhecida perda da centralidade das demandas do 

                                                
17 Cujo diagnóstico poderia ser relativizado a partir da análise de Cardoso (2015), que demonstra que, 
apesar da queda das taxas de filiação, a ação sindical tem se mostrado eficiente na negociação coletiva. 
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trabalho, importa conhecer como elas se reconfiguram nesse cenário econômico e moral mais 

favorável ao capitalismo, em que as questões culturais assumem o protagonismo da crítica 

social. Se as questões redistributivas e econômicas não são mais aquelas que movem os 

movimentos sociais (FRASER; 2006b; 2007; TOURAINE, 2005), é preciso ampliar a forma 

de olhar para a crítica do trabalho, questionando que outras questões estão sendo 

(re)articuladas à sua crítica da terceirização e à sua luta enquanto movimento social. Ou seja, 

ao invés de simplesmente decretar um processo de perdas a partir dos movimentos da crítica e 

das transformações do capitalismo a partir dos anos 1970, é preciso compreender como a 

crítica e as pautas das lutas do trabalho se reconfiguram nesse novo cenário, articulando 

demandas de naturezas distintas. Com isso, será possível atualizar o conteúdo de justiça das 

lutas do trabalho e conhecer de que forma ele segue contribuindo, através de sua crítica, para 

uma reflexão da sociedade sobre si mesma.  

 

 

3.2 Olhares sobre a crítica social: eficiência versus conteúdo normativo  

 

 

Abordar as reconfigurações das lutas trabalhistas colocadas pelo atual cenário 

econômico, político e normativo – sintetizado pela questão da regulamentação da 

terceirização – traz à tona diferentes perspectivas possíveis sobre a crítica social: além dos 

deslocamentos discutidos acima, há a questão da eficiência da crítica. Enquanto o estudo da 

crítica do trabalho a partir de uma perspectiva de sociologia moral se dedica à compreensão 

do seu conteúdo e potencial normativo, uma abordagem centrada nas questões de força 

privilegiaria o exame da efetiva capacidade do trabalho em produzir transformações da 

realidade social. Trata-se de dois olhares possíveis e que respondem a questões distintas, mas 

complementares. 

Em algumas obras de Luc Boltanski, nas quais o conceito de crítica ocupa uma 

posição central, é possível identificar a presença desses diferentes olhares com relação à 

crítica. Em De la justification, Boltanski e Thévenot (1991) entendem a crítica como 

capacidade crítica, uma característica antropológica que pode ser melhor observada nas 

situações de crise – em que o curso cotidiano da ação é interrompido por uma disputa – e que 

fornece uma porta de entrada para princípios de justiça compartilhados. Já em Le nouvel 

esprit du capitalisme, Boltanski e Chiapello (1999) analisam a crítica a partir de uma 

perspectiva histórica e macrossocial, observando as transformações de dois movimentos 
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críticos no século XX – a crítica social e a crítica artística – em sua relação com o 

capitalismo. Em De la Critique, Boltanski (2009) procura construir as bases de uma 

sociologia da emancipação, pensando a crítica em sua relação dialógica com as instituições. 

Por fim, em um artigo denominado Situation de la critique, Boltanski (2015) argumenta que é 

necessário se engajar no estudo dos mecanismos institucionais que incorporam e desarmam a 

crítica no atual contexto de dominação gestionária.  

No referido artigo, o que se observa em relação a estudos anteriores (BOLTANSKI; 

THEVENOT, 1991; BOLTANSKI; CHIAPELLO, 1999) são dois deslocamentos do foco de 

análise, que já havia se iniciado na obra de 2009. Um primeiro, que passa do conteúdo moral 

e de justiça da crítica para a sua força e eficiência; e, em consequência dele, um deslocamento 

do estudo da crítica em si para o estudo das instituições e dos mecanismos que tornam a 

crítica ineficiente. Para o autor, vivemos em um cenário econômico e político em que “[…] o 

crescimento da importância da crítica não é acompanhado de um mesmo nível de crescimento 

do poder da crítica, como se a crítica não pudesse mais interferir na realidade” (BOLTANSKI, 

2015, p.190, grifo do autor). Deste modo, os deslocamentos de sua abordagem da crítica se 

justificariam na medida em que o autor observa que a produção de sentido da vida social 

passa das mãos da crítica às estruturas das instituições, as quais desempenham, 

simultaneamente, funções negativas de violência simbólica, e funções positivas de segurança 

semântica (BOLTANSKI, 2009). 

Ao passo que as primeiras obras de Boltanski oferecem o embasamento 

epistemológico e um conjunto de pressupostos teóricos para este estudo, um olhar centrado 

sobre a eficiência da crítica e as relações de força que a entravam deve ter sua pertinência – 

para as questões tratadas aqui – avaliada. Nesse sentido, a tese da ineficiência da crítica 

proposta por Boltanski (2015) será brevemente apresentada para que se possa, num segundo 

momento, discutir suas contribuições e limites para a compreensão da reconfiguração das 

lutas trabalhistas frente à terceirização. 

Na abordagem proposta em Situation de la critique, Boltanski (2015) expande o 

diagnóstico inicial de uma perda de espaço e potencial denunciatório da crítica social 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 1999) para a incorporação de todo tipo de crítica a um sistema 

de dominação gestionária18. As formas de dominação gestionárias são típicas das sociedades 

hipercapitalistas cuja legitimação repousa na democracia eleitoral (BOLTANSKI, 2015, 

                                                
18 Para Boltanski (2009, p.14), “o termo dominação […] remete às situações históricas nas quais o 
trabalho da crítica se encontra fortemente entravado” em função do contexto político, sendo que tais 
situações podem se apresentar dissimulada ou aparentemente. 
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p.200-2001). Nesse contexto, os processos de dominação estão associados à manutenção de 

assimetrias profundas, no sentido de que sempre os mesmos atores se beneficiam do 

funcionamento das instituições e sempre os mesmos se veem prejudicados por ele.  

Contudo, os dispositivos de dominação gestionária não operam para manter o formato 

das provas estabelecidas, mas sim para modificá-los constantemente, colocando a mudança 

como uma necessidade inexorável. Por se exercer por intermédio da mudança e da 

transformação, a dominação gestionária seria capaz de desarmar a crítica, seja ela interna ou 

externa às instituições. Trata-se de um regime político em que o realismo ocupa o centro dos 

dispositivos de dominação. Para Boltanski, o que caracteriza esse regime é capacidade de 

ligar – “não apenas idealmente, mas também nos fatos” (2015, p.205, grifo do autor) – os 

elementos discrepantes que compõem a realidade de modo a torná-los estreitamente 

interdependentes. Constrói-se, assim, “uma realidade na qual tudo se encaixa” e que se mostra 

robusta, absoluta, “uma coisa exterior” e “independente das relações sociais” aos atores que 

tentam criticá-la (BOLTANSKI 2015, p.205).  

A partir do momento em que se pode atribuir “vontade própria” à realidade social, 

todos são chamados a serem realistas: a mudança fica a cargo das instituições porque ela não 

se dá pela vontade dos atores políticos, mas sim por uma necessidade que se impõe como 

força exterior à vontade deles. De acordo com Boltanski (2015, p.207), a insistência sobre a 

necessidade é fundamental para tornar a ação política legítima em um quadro de dominação 

gestionária, formalmente orientado ao bem comum e de denotação democrática. 

Sendo assim, os mecanismos institucionais são capazes de blindar as instituições, não 

deixando espaço para a entrada da crítica externa e se apropriando da crítica interna. No 

primeiro caso, o desarmamento da crítica, quando esta coloca em xeque a manutenção ou o 

aumento de assimetrias, está fundamentado em motivos de duas ordens. Nos motivos 

macrossociais, são mobilizadas questões científicas e técnicas, nas quais as vontades 

individuais não têm vez – não há nada que possa ser feito. No segundo tipo de motivos, os 

microssociais, a responsabilidade pelo problema denunciado é atribuída a ações individuais, 

promovendo-se uma estratégia de culpabilização da vítima – não há por que fazer algo a 

respeito (BOLTANSKI, 2015, p.202). Além disso, as instituições se apropriam da 

possibilidade de crítica interna na medida em que forjam disputas científicas que se instauram 

apenas entre aqueles que detêm a autoridade necessária para dar uma opinião pertinente. Nas 

“querelas entre experts”, participam apenas aqueles cujos argumentos estão de acordo sobre o 

essencial, de modo que as disputas se estabelecem apenas em torno de questões marginais 



 83 

(BOLTANSKI, 2015, p.212)19.  

Do mesmo modo, as instâncias dirigentes – sejam elas de esquerda ou de direita –

frequentemente tomam emprestado os temas da crítica, mas sem permitir que eles 

modifiquem de forma real e durável as políticas postas em prática (BOLTANSKI, 2014, p.44-

45). Segundo Boltanski (2014, p.46), enquanto as formas antigas de poder temiam a crítica e 

tentavam entravá-la, esses novos modos de governança são capazes tanto de incorporar 

elementos da crítica, mantendo seu vocabulário, como de colocá-la constantemente à prova, 

mobilizando a ideia da necessidade. Assim, as novas formas de governança estabeleceriam 
 
[…] uma realidade supostamente regida por forças cuja natureza totalmente 
sistêmica e impessoal seria tal que seria irresponsável e vão querer escapar 
delas. Diferentemente dos modos clássicos de dominação, facilmente 
empurrados à brutalidade, essas novas formas se caracterizam por uma 
inteligência muito mais elevada dos mecanismos de poder (BOLTANSKI, 
2014, p.47). 
 

Através de mecanismos institucionais desse tipo, os atores sociais críticos – que 

desejam se opor à dominação gestionária – ficam desprovidos de argumentos críticos alheios 

às instituições. A incorporação da crítica pelas instituições também é facilitada pelas 

transformações econômicas e políticas nos anos 1970-2000, que tiveram por efeito liberar o 

capitalismo dos controles estatais e fazer crescer a interdependência entre os elementos que 

compõem a realidade social. Num regime de dominação desse tipo, a crítica não é apenas 

desarmada: ela se encontra também profundamente modificada, de modo que uma crítica 

reformista passa a ser muito difícil de ser posta em prática, se não impraticável, diante da 

coesão da nova ordem estabelecida. As alternativas para a crítica social seriam a 

autodissolução nostálgica, a fuga na utopia ou a radicalização (BOLTANSKI, 2015, p.216). 

Deste modo, a situação atual da crítica seria a de um desarmamento pelas instituições, que se 

apropriam de seu papel de mudança social e produzem uma realidade coesa que não pode ser 

transformada por atores externos a elas.  

A ineficiência da crítica em penetrar as instituições se manifestaria particularmente no 

caso da crítica ao capitalismo, que afetou de maneira muito limitada os processos e 

dispositivos que formatam a realidade histórica atualmente (BOLTANSKI, 2014, p.44). Do 

ponto de vista de Boltanski (2014), essa crítica não encontrou um verdadeiro eco nos 

movimentos sociais, que ou mantiveram suas posições herdadas do passado, ou não 

                                                
19 Nessa perspectiva, até mesmo o direito do trabalho, tendo alcançado através das lutas sociais um 
reconhecimento oficial, transformar-se-ia em uma forma de entravar a expressão de novas injustiças e 
a emergência de formas de protesto inovadoras relativas ao trabalho (BOLTANSKI, 2015, p.212). 
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conseguiram se constituir sob formas originais e ofensivas. Exemplo disso seriam as 

dificuldades encontradas pelas associações e movimentos de trabalhadores precários em se 

desenvolver. Esses atores não teriam sido capazes de estabelecer coordenações suscetíveis de 

lhes dar uma identidade, um peso coletivo, e de aumentar seu poder nas relações de força com 

os empregadores. Ao mesmo tempo em que esses movimentos representam uma 

“efervescência coletiva”, eles não teriam sido capazes de engendrar uma estrutura 

contestatória estável (BOLTANSKI, 2014, p.45).  

Todavia, isso não significa a “morte” da crítica. Novos movimentos sociais – como 

Anonymous, Occupy e Indignados – aportam tentativas de ultrapassar as formas anteriores de 

crítica social que fracassaram no século XX (CORCUFF, 2014, p.7). Diferentemente da 

perspectiva de Honneth (2015b) e Touraine (2005), Boltanski (2015) demonstra como a 

crítica social foi reduzida à impotência, mas que isso não significa que ela foi totalmente 

silenciada. A dominação gestionária coloca a necessidade de reconstituição de uma crítica do 

capitalismo e do neoliberalismo e da emergência de outros “fermentos de revolta” 

(BOLTANSKI, 2013, p.45). 

Diante desse cenário, Boltanski (2015) vislumbra que o estudo da crítica poderia 

seguir dois caminhos. O primeiro, rejeitado pelo autor, seria o de questionamento das formas 

atuais da crítica, que as colocaria como obsoletas e incapazes de apresentar programas claros 

– uma abordagem de sociologia crítica. E o segundo, que mais lhe interessa, seria o de se 

debruçar sobre os dispositivos que permitem conter a crítica e manter as principais assimetrias 

sociais existentes, quando não mesmo aumentá-las (BOLTANSKI, 2015, p.190). Levando em 

conta o objeto deste estudo, o primeiro caminho procuraria uma renovação da crítica do 

trabalho na audiência pública sobre terceirização e, não encontrando-a, questionaria sobre a 

pertinência e relevância do trabalho como ator coletivo e moral. Por sua vez, o segundo 

caminho olharia para a eficiência da crítica do trabalho em frear o processo da terceirização 

no Brasil, diagnosticando sua ineficiência, voltar-se-ia ao estudo dos mecanismos 

institucionais que impediram sua eficiência.  

 Embora este não seja o olhar escolhido para analisar a questão da crítica social neste 

estudo – por razões que serão esclarecidas adiante –, este segundo caminho e a noção de 

dominação gestionária permitem analisar uma questão importante para a crítica do trabalho à 

terceirização: a aprovação do PL 4.330/04 pela Câmara em abril de 2015. A aprovação do 

projeto de lei, apesar de evitada durante alguns anos por acordos entre líderes da Câmara e 

centrais sindicais, demonstra que a crítica articulada pelo trabalho contra a terceirização foi 

ineficiente em frear a liberação da terceirização a todos os tipos de atividade (fim e meio) e 
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mais ainda em reverter o processo de terceirização do trabalho que ocorre no país. Trata-se de 

um dado de realidade que corrobora a tese da falta de poder da crítica frente à dominação 

gestionária (BOLTANSKI, 2015).  

Diante da ineficiência da crítica do trabalho, o caminho proposto por Boltanski seria, 

portanto, o de olhar para os mecanismos institucionais que impedem que a crítica seja 

eficiente. Nesse sentido, um mecanismo institucional importante para explicar a aprovação do 

PL 4.4330/04 seria a “[…] posição assimétrica que [dominantes e dominados] ocupam em 

relação às instituições e, consequentemente, em relação às regras que as instituições editam” 

(BOLTANSKI, 2015, p.205). Assim, a aprovação do PL 4.330/04 poderia ser explicada pela 

posição desfavorável que o trabalho ocupa nas instituições quando em comparação com a 

representatividade da qual os interesses do capital dispõem.  

Na legislatura 2011-2014, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) foi capaz de 

assegurar um acordo para suspender a tramitação do projeto, bem como a formação de uma 

comissão geral no Plenário para manter o debate aberto na Câmara20. Nesse período, em que a 

Câmara dos Deputados se mostrou mais aberta à crítica, o trabalho, mesmo que não tenha tido 

condições de reprovar o PL 4.330/04, foi capaz de controlar o processo de generalização da 

terceirização a todo o tipo de atividade das empresas através de acordos com representantes 

das instituições responsáveis. Em contraposição, a Câmara que aprovou o projeto de lei faz 

parte daquele que pode ser considerado o Congresso Nacional mais conservador desde o fim 

da ditadura militar, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP, 

2014). Segundo o relatório do DIAP, dado o perfil político e socioeconômico de seus 

membros, o Congresso eleito para a legislatura 2015-2018 “[…] é pulverizado 

partidariamente, liberal economicamente, conservador socialmente, atrasado do ponto de vista 

dos direitos humanos e temerário em questões ambientais” (DIAP, 2014, p.13). Assim, a 

ineficiência da crítica do trabalho em evitar a generalização da terceirização frente a um 

Congresso conservador pode ser entendida como uma situação característica do quadro 

político-institucional da dominação gestionária, em que as instituições estão fechadas à crítica 

social (BOLTANSKI, 2015). 

Deste modo, a abordagem que Boltanski (2015) constrói através do conceito de 

dominação gestionária permite explicar as causas da ineficiência da crítica social, a qual 

                                                
20 Fonte: http://www.cut.org.br/destaques/23806/vitoria-da-cut-trabalhadores-viram-o-jogo-contra-o-
pl-4330 (acesso em 19/02/2014); 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/09/03/interna_cidadesdf,386072/manif
estantes-tentam-invadir-a-camara-e-entram-em-confronto-com-a-policia.shtml (acesso em 
19/02/2014). 
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parece ser estabelecida a priori em sua abordagem. Contudo, evitando o primeiro caminho 

apontado, o de questionamento da crítica em si, o olhar proposto por Boltanski (2015) se 

desloca da crítica social para as instituições. Segundo Boltanski (2009), as instituições sociais, 

através de suas funções de segurança semântica e violência simbólica, teriam o trabalho de 

manutenção da realidade social. Por seu turno, o trabalho da crítica consistiria em colocar a 

realidade – e seu conjunto de regras, rotinas e formas simbólicas – em questão, seja de modo 

radical ou reformista.  

Ou seja, enquanto o estudo das instituições se dedica à compreensão da manutenção 

da ordem das coisas, o estudo da crítica possibilitaria observar o questionamento da ordem 

das coisas. Assim, ao passo que permite delinear algumas das questões de força que 

perpassam o debate da terceirização no Brasil, a abordagem de Boltanski (2015) deixa de lado 

o potencial de questionamento da crítica social, não oferecendo ferramentas ao estudo de seu 

conteúdo e de seu potencial normativo. É como se os valores morais mobilizados na crítica do 

trabalho perdessem seu significado moral e de justiça simplesmente porque perderam uma 

queda de braços. Assim, considera-se importante – para a abordagem proposta aqui – fazer o 

caminho de volta: de posse dos instrumentos analíticos que permitem explicar a fadada 

ineficiência da crítica do trabalho em frear os processos de liberação da terceirização no 

Brasil, pode-se agora deixar de lado o estudo das instituições para retornar ao estudo da crítica 

social, pois a validade moral das questões levantadas pela crítica independe do impacto 

efetivo que elas têm sobre as instituições, desde que estejam ancoradas em valores 

democráticos. 

Adotando um ponto de vista moral, a ineficiência da crítica social parece dizer mais 

sobre as instituições do que sobre a própria crítica. Segundo Vandenberghe (2015, p.66), as 

instituições sociais “[…] possuem um ideal fundador que molda sua organização e seus 

objetivos”. Em um contexto de dominação gestionária, as instituições – democráticas – 

parecem perder de vista esses ideais e a coordenação de seus membros passa a ser pautada por 

uma ideia de necessidade (BOLTANSKI, 2015) que aliena a crítica social. Portanto, é 

possível argumentar que, nesse contexto, a crítica social desempenha um papel mais 

fundamental do que nunca para a manutenção do espírito democrático numa sociedade 

capitalista na medida em que suas denúncias e questionamentos têm o potencial de lembrar as 

instituições de seus ideais fundadores. Sendo assim, o abandono do estudo da crítica social 

para engajar-se no exame de estruturas e mecanismos institucionais não se dá sem o 

silenciamento, por parte da pesquisa sociológica, da voz daqueles que ainda insistem em 

questionar.  
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Logo, é importante construir uma abordagem que permita conhecer a crítica social 

possível nesse contexto em que ela parece estar condenada à ineficiência. Não se trata de 

rejeitar a tese de que a ineficiência da crítica social deve ser explicada por mecanismos 

institucionais, mas sim de ir além desse diagnóstico mantendo o olhar sobre a crítica e suas 

questões imanentes. Assim, os caminhos para o estudo da crítica social não se resumem aos 

dois indicados por Boltanski (2015, p.190), que, ao privilegiarem as questões de força, se 

limitam ao exame da eficiência da crítica ou se deslocam para o estudo das instituições. 

Argumenta-se que há, pelo menos, um terceiro caminho, o qual leva em consideração as 

questões morais e de justiça que a crítica social – que mesmo sem força não é silenciada – 

coloca a uma sociedade capitalista e que se pretende democrática. Deste modo, este estudo 

pretende analisar a crítica a partir de uma perspectiva de sociologia moral para a qual os 

questionamentos e denúncias da crítica social importam em si mesmos na medida em que a 

crítica social é um ato contestatório. Esses questionamentos têm um valor de justiça imanente 

não apenas porque denunciam injustiças, mas também porque sustentam a possibilidade da 

sociedade refletir sobre si mesma, alimentando nela um espírito democrático de abertura. 

Num contexto de ineficiência geral da crítica social (BOLTANSKI, 2015) e da 

proclamada perda do protagonismo do trabalho como ator crítico, a reconfiguração deste ator 

coletivo diante dos desafios colocados por esse cenário informa sobre as questões morais 

caras a uma sociedade capitalista e democrática na medida em que sua crítica à terceirização 

guarda um valor de justiça imanente. Importa, portanto, conhecer como esse valor de justiça 

se atualiza nas atuais condições históricas, o que deve ser feito através do estudo do conteúdo 

normativo da crítica do trabalho e não da sua eficiência. A luta organizada dos trabalhadores 

desempenhou um papel histórico central na conquista e na institucionalização de direitos 

sociais e não deve ser silenciada pela pesquisa sociológica apenas porque é desconsiderada 

por instituições – como demonstra a aprovação do PL 4.330/04 pelo Congresso Nacional – 

que parecem se distanciar de seus propósitos democráticos.  

Assim, em sua relação com a moral, a crítica social deverá ser investigada por 

intermédio do seu conteúdo, ou seja, dos valores morais mobilizados por seus protagonistas e 

coadjuvantes. O protagonismo do trabalho e a eficiência de sua crítica – ou a falta de 

protagonismo e de eficiência – não precisam ser colocados em questão por uma abordagem 

que escolhe adotar um ponto de vista moral. Em primeiro lugar, porque esses diagnósticos já 

foram bem estabelecidos na literatura, não é preciso demonstrá-los novamente; e, em 

segundo, porque o valor de justiça da crítica social não reside nesses aspectos, mas sim na sua 

capacidade de alimentar a reflexividade da sociedade. Sendo assim, este estudo propõe dar 
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voz ao conteúdo da crítica do trabalho e pensar o seu potencial normativo na sociedade 

contemporânea através do modelo de análise proposto a seguir. 

 

 

3.3 Por uma definição analítica de crítica social 

  

 

A definição do conceito de crítica social para a construção de um modelo de análise do 

conteúdo normativo crítica do trabalho se mostrou uma tarefa de difícil execução. A partir da 

série de estudos apresentada anteriormente, pode-se afirmar que a literatura se dedica mais à 

análise do conteúdo contestatório e das transformações históricas da crítica social do que à 

sua definição analítica. Essas abordagens históricas, apesar de contribuírem para a 

compreensão dos deslocamentos sofridos pela crítica social tanto em termos de conteúdo e 

porta-vozes como em termos de força e eficiência, muito pouco oferecem para colocar o 

conceito em movimento por meio da análise empírica. Dado que a abordagem proposta neste 

estudo tem por objetivo fazer emergir o conteúdo normativo da crítica do trabalho à 

terceirização, serão discutidas a seguir abordagens de caráter prescritivo com relação ao 

conteúdo da crítica social e suas contribuições para a construção de um conceito operacional. 

Nesse sentido, são apresentadas abordagens que procuram definir da crítica a partir de 

da determinação apriorística de seu conteúdo, a fim de avaliar suas contribuições para a 

definição e operacionalização do conceito de crítica social na perspectiva de sociologia moral 

mobilizada neste estudo. Enquanto Boltanski (2009) reflete sobre os níveis de radicalidade da 

crítica social, Callincos (2002) e Walzer (1990) defendem que crítica é a denúncia a partir de 

princípios externos ou internos, respectivamente. Por seu turno, Fraser (2015) discute a 

pertinência da crítica econômica e da crítica da cultura. Por fim, debate-se o consenso na 

literatura sobre a emancipação como o referente central da crítica social (CUKIER ET AL, 

2013). 

Para Boltanski (2009), a crítica tem o trabalho de questionar a realidade produzida e 

mantida pelas instituições, sendo que esse questionamento pode assumir diferentes formas: 

radical, reformista ou realista (BOLTANSKI, 2009). Segundo Boltanski (2009; 2015), as 

críticas de orientação reformista e radical não diferem profundamente entre si pelos princípios 

que as fundam: ambas estão enraizadas no espiríto das Luzes e nas mesmas exigências de 

igualdade e liberdade. Contudo, elas se distinguem por duas concepções de realidade, que 

estão relacionadas a oposições de natureza antropológica. Enquanto a crítica reformista se 
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apoia na ideia de que os seres humanos são dotados de razão ou de sentimentos altruístas, a 

crítica radical tem um caráter sistêmico, entendendo que os processos históricos e estruturais, 

assim como os sistemas e dispositivos escapam às vontades individuais (BOLTANSKI, 2015, 

p.215-216). 

A crítica radical diz respeito a posições revolucionárias que negam a possibilidade de 

transformação parcial da realidade. Ela enfatiza a interdependência entre os elementos que 

compõem a realidade e, consequentemente, a quase impossibilidade de modificar apenas 

alguns de seus elementos sem transformar, de uma só vez, o todo (BOLTANSKI, 2015, 

p.215). Trata-se de uma perspectiva de totalidade que visa a desconstruir convenções e 

desestabilizar a realidade como um todo (BOLTANSKI, 2015, p.194), à qual poderia ser 

atribuído um referencial emancipatório. Por seu turno, a crítica reformista está fundamentada 

na crença de que os elementos que compõem a realidade são suficientemente independentes 

uns dos outros para que alguns dentre eles possam ser progressivamente melhorados sem que 

os contornos da realidade sejam radicalmente transformados (BOLTANSKI, 2015, p.215). 

Portanto, ela não questiona o contexto da realidade como um todo, dedicando-se a denunciar 

incoerências entre diferentes elementos que constituem a realidade ou aspectos da realidade 

que não estão em conformidade com as provas que eles dizem respeitar. Dado que não há um 

questionamento das provas em si – sendo posto em questão apenas seu efetivo cumprimento – 

a transformação que uma crítica reformista pode alcançar é sempre parcial, modificando 

alguns elementos sem afetar o todo (BOLTANSKI, 2015, p.194).  

Segundo Boltanski (2009; 2015), há situações e contextos político-institucionais em 

que não há crítica, e sim um realismo. O realismo diz respeito a uma autolimitação do ator, à 

sua capacidade de reconhecer que suas reivindicações estão além de seu alcance. De acordo 

com Boltanski (2009, p.58), o realismo dos atores é um dos principais desafios enfrentados 

pelo quadro de análise construído em De la justification. Embora esse conceito seja 

originalmente utilizado para descrever os atores individuais em sua relação com o mundo, 

considera-se que uma autolimitação desse tipo também pode acontecer nas reivindicações da 

crítica social. Os atores não demandam o impossível, nem querem ser taxados de fantasiosos 

ou utópicos. Seu senso de realidade é sustentado pela forma através da qual eles vivenciam 

seu ambiente social: avaliam o caráter justo e injusto, privilegiado ou desfavorável de sua 

condição, comparando sua vida com aquelas de pessoas que lhes são familiares 

(BOLTANSKI, 2009, p.58). Nesse sentido, pode-se caracterizar as demandas de uma crítica 

reformista como realistas, no sentido de que a crítica social, para ser levada a sério, se utiliza 

do conhecimento implícito de que alguns aspectos instituídos e institucionalizados da 



 90 

realidade são mais fortes do que ela, de modo que seria considerado loucura exigir mudanças 

que supõem uma transformação radical desse quadro (BOLTANSKI, 2009, p.59).  

Embora não procure definir o conteúdo denunciatório ou o referencial normativo da 

crítica como as perspectivas apresentadas a seguir, Boltanski (2009; 2015) estabelece 

requisitos para a eficiência da crítica social. Entende que tanto lutas de caráter reformista e 

demandas realistas são crítica social, mas estabelece que para produzir uma transformação – 

ou seja, para ser eficiente – a crítica deve ter um olhar radical e sistêmico do todo. Assim, 

mais do que contribuir para a definição analítica do conceito de crítica social, a abordagem de 

Boltanski em De la critique pode contribuir para a construção de uma tipologia de críticas, 

que permitirá classificar e caracterizar o conteúdo da crítica do trabalho, analisada no capítulo 

5. Ou seja, não se trata aqui – mais uma vez – de declarar a ineficiência da crítica do trabalho 

por não atingir o nível de radicalidade necessário para transformar o real como um todo, mas 

sim de usar essas categorias – radical e reformista – como instrumentos para a descrição do 

conteúdo normativo da crítica, o qual permitirá atualizar o conteúdo histórico da relação 

imanente entre trabalho e justiça social. 

Diferentemente de Boltanski (2009), a discussão sobre crítica interna e crítica externa 

procura definir a priori o conteúdo das queixas que podem ser classificadas como crítica 

social. De modo disperso e genérico, a literatura sociológica define a crítica social como uma 

denúncia ou desvelamento ancorado em princípios internos ou externos  ao objeto criticado. A 

crítica externa seria aquela que faz “[…] uma referência mais ou menos implícita a uma 

concepção do bem ou de um princípio ético externo” ao objeto da crítica (CALLINCOS, 

2002, p.1). Em contraposição, a crítica interna estaria fundamentada em princípios imanentes 

ao objeto criticado. Para Michaël Walzer (1990, p.32), a crítica social só pode começar a 

partir de princípios internos à própria existência, uma vez que o mundo moral dá aos sujeitos 

tudo que é necessário para a condução de uma vida moral, inclusive a capacidade de reflexão 

crítica. A partir da abordagem prescritiva de Walzer (1990), seria possível argumentar que 

uma transformação social profunda seria inviável, pois a crítica estaria sempre ligada à ordem 

estabelecida, já que deve ser interna21. Contudo, para o autor, essa perspectiva sobre a crítica 

social não levaria ao conservadorismo porque uma crítica apoiada em quadros sociais 

                                                
21 Em sua crítica ao marxismo, corrente à qual Callincos se filia, Walzer (1990, p.72) defende que seus 
autores não podem ser considerados verdadeiros críticos da sociedade burguesa, pois estão 
interessados mais em reverter do que criticar a burguesia e nunca empreenderam uma reinterpretação 
das ideias burguesas. Para ele, os marxistas são, na verdade, críticos dos trabalhadores, na medida em 
que os consideram prisioneiros ideológicos que não cumprem seu papel histórico de agentes da 
revolução. 
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naturalizados é suscetível de ser retomada pelos atores, podendo assim suscitar uma 

transformação social (WALZER, 1990). 

Nesse sentido, ao passo que dá mais elementos para identificar os requisitos que 

devem ser cumpridos por uma denúncia para que ela produza algum tipo de transformação 

social, a discussão sobre crítica interna e externa constrói uma definição prescritiva de crítica. 

Assim, escolher entre crítica externa e crítica interna não contribui para uma definição 

analítica precisa mas suficientemente aberta para interpretar como a crítica social articula 

formas diversas de denúncias e demandas presentes na realidade social.  

Enquanto as discussões sobre crítica reformista e radical e sobre crítica interna e 

externa tratam de aspectos formais do conteúdo da crítica, Jean De Munck (2015, p.219) 

caracteriza a crítica social como um conjunto de denúncias justificadas por princípios de 

justiça que tentam conciliar a liberdade e a igualdade. Enquanto as primeiras discussões têm 

mais implicações prescritivas do que descritivas – na medida em que debatem como a crítica 

social deve ser –, a segunda estabelece um conteúdo moral a priori, aproximando-se mais da 

definição historicamente situada de Boltanski e Chiapello (1999) do que da definição de um 

conceito analítico.  

No mesmo sentido, a discussão sobre crítica econômica e crítica cultural empreendida 

por Fraser (2014; 2015) procura estabelecer normativamente o conteúdo da crítica social. Para 

a autora, o objeto da crítica deve ser a sociedade em seu conjunto: “[…] as fontes profundas e 

estruturais da dominação social, as tendências à crise ou as contradições da sociedade, as 

formas de conflito social que a caracterizam e o potencial de emancipação próprio a cada 

período de sua história” (FRASER, 2014, p.70). Partindo dessa definição do conteúdo da 

crítica, Fraser observa na teoria crítica uma dicotomia entre crítica da economia e crítica da 

cultura, a qual se expressaria através de uma tendência a substituir um paradigma 

economicista por um novo paradigma cultural22 (FRASER, 2015, p.324).  

Buscando evitar um reducionismo economicista, associado à vulgata marxista, 

algumas teorias culturais terminaram por se inclinar a um idealismo unidimensional, 

indisposto a integrar o simbólico e o econômico. Por sua vez, o economicismo marxista teria 

sido substituído pela teoria da escolha racional, que não se contenta em colonizar as ciências 

humanas, fornecendo à mundialização econômica neoliberal seus melhores fundamentos 

intelectuais. Em contrapartida, Fraser considera que o desafio de uma teoria crítica da 

                                                
22 Exemplar disto é o diagnóstico de Alain Touraine (2005) com relação à emergência de um novo 
paradigma: o paradigma cultural substituiria o paradigma social como forma predominante de 
interpretação da vida social.  
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sociedade hoje seria o de superar a dissociação entre modos de pensar culturais e econômicos. 

Longe de tentar ocultar os “fatos duros” da exploração, da dominação e das desigualdades, 

“os melhores teóricos críticos da cultura” devem procurar descobrir os mecanismos que 

sustentam esses fenômenos (FRASER, 2015, p.323). Nesse sentido, a autora destaca a 

importância de uma “crítica não-culturalista da cultura”. Mais uma vez, o empreendimento 

aqui não é o de definir conceitual e analiticamente a noção de crítica social, mas prescrever o 

conteúdo de uma crítica emancipatória operada pela pesquisadora. 

De um modo geral, a literatura sociológica entende que a emancipação é o referente 

central da crítica social. Nesse sentido, ela estaria inerentemente engajada numa “[…] 

transformação – mais ou menos radical – do presente em direção a uma sociedade livre de 

relações sociais desiguais (de classe, de sexo e de raça)”, de modo que portaria uma 

perspectiva teleológica (CUKIER ET AL., 2013, p.8). Além de adotar um critério para 

determinar que manifestações críticas podem ser denominadas crítica social, definindo a 

priori seu substrato moral, essa perspectiva ignora que a crítica emancipatória é um tipo de 

crítica social. Para que uma crítica possa ser considerada emancipatória ela deve dispor de 

recursos ou ferramentas críticas que não apenas descrevam o mundo, mas também se engajem 

na sua transformação radical – no sentido, etimológico, de atacar a raiz dos problemas 

(CORCUFF, 2012, p.8). Contudo, mais importante é o fato de que essas perspectivas não 

consideram que as concepções de dominação e emancipação  
 
[…] são fruto de uma época passada, onde a propensão à crise inerente às 
sociedades capitalistas estava principalmente em estado latente. Essas ideias 
se desenvolveram sob uma forma abstrata e moralizante, desconectada de 
qualquer compreensão sistemática do conjunto do funcionamento da nossa 
sociedade (FRASER, 2014, p.69). 
 

Portanto, os conceitos de dominação e emancipação não podem fazer parte do estudo 

da crítica social antes de serem reexaminados. Entretanto, se o objetivo aqui é o de explicitar 

o conteúdo normativo da crítica social, mais do que atualizar esses conceitos a partir de um 

ponto de vista teórico, vale deixar como questão a ser verificada através da análise a forma 

como (e se) a crítica do trabalho mobiliza essas noções. A questão é descobrir que tipo de 

crítica (interna ou externa, radical ou reformista, econômica ou cultural, emancipatória ou 

outra) o trabalho é capaz de articular no contexto de dominação gestionária descrito 

anteriormente. Para tanto, é necessário construir um conceito de crítica social suficientemente 

abstrato, desligado de definições apriorísticas do conteúdo normativo da crítica, e operacional, 

capaz de oferecer os meios analíticos para a identificação empírica do conteúdo normativo da 
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crítica do trabalho à terceirização. 

Tendo em vista essas abordagens que pretendem definir aprioristicamente a forma 

(WALZER, 1990; CALLINCOS, 2002; BOLTANSKI, 2009) ou o substrato moral da crítica 

social (DE MUNCK, 2015; FRASER, 2014; 2015; CUKIER ET AL, 2013), é possível 

afirmar que tanto na sociologia como na teoria social e na filosofia moral, o conceito de 

crítica é, em alguma medida, abordado de forma prescritiva. Categorias como crítica interna e 

externa, radical ou reformista, cultural e econômica, emancipação e dominação guardam uma 

concepção de como a crítica deve ser, aportando uma definição prescritiva do conceito e pré-

estabelecendo as condições de possibilidade para a eficiência da crítica social nela mesma (e 

não nas instituições, como visto em 3.2). 

Todavia, essas categorias podem desempenhar uma função de classificação 

importante, que auxiliam na descrição e na caracterização da crítica do trabalho. Ou seja, 

apesar de tenderem a uma abordagem prescritiva da realidade, determinando que só poderá 

ser considerado crítica aquilo que obedecer a determinados critérios, elas devem ser levadas 

em consideração no processo de análise na medida em que fornecem instrumentos descritivos 

e classificatórios. Na perspectiva de sociologia moral aqui adotada, argumenta-se que é mais 

pertinente manter o conceito de crítica social aberto, definido em termos analíticos, do que 

pré-estabelecer o que pode ser considerado o conteúdo, o formato ou o ímpeto da crítica. Em 

outras palavras, diferentemente do que faz a literatura aqui apresentada, deve-se abdicar de 

definir a eficiência ou a pertinência da crítica a partir do tipo de princípios (internos ou 

externos, econômicos ou culturais, emancipatórios ou não) que ela usa para elaborar suas 

denúncias, do mesmo modo que uma crítica radical, reformista ou realista não pode ter sua 

validade moral descartada a priori.  

Na abordagem de sociologia moral, fundamentada em pressupostos pragmáticos, trata-

se de romper com a perspectiva de estabelecer a priori as características da crítica social, a 

fim de deixá-las emergir através da descrição e da explicitação do conteúdo da crítica. Em 

primeiro lugar, para a compreensão da reconfiguração das lutas trabalhistas frente aos 

desafios colocados pela terceirização dentro do quadro de uma sociologia moral, é necessária 

uma definição de crítica social que vá além da dimensão da denúncia ou do desvelamento de 

uma injustiça. Juntamente com Philippe Corcuff, considera-se que, “[…] se a crítica social 

permite analisar o negativo em uma ordem social dada […], essa postura remete, 

implicitamente e/ou intuitivamente, ao positivo” (2014, p.8, grifo do autor). Portanto, a crítica 

social será entendida como um conjunto de concepções relacionadas sobre as causas e 

soluções da injustiça denunciada (FRASER, 2006a, p.21), as quais questionam a realidade 
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dada (BOLTANSKI, 2009). Assim, além de uma denúncia, a crítica deve ser entendida 

também como uma demanda por justiça social: se ela articula denúncias contra as injustiças e 

contra os atores que as cometem, ela também traz consigo uma exigência de justiça, a 

demanda de uma solução prática ou ideal, concreta ou abstrata, à injustiça denunciada. 

Ademais, para que uma denúncia possa ser articulada, requer-se que a crítica esteja ancorada 

em uma concepção específica do justo ou do bom, de modo que tampouco pode ser pensada 

dissociada de seu ponto de apoio normativo.  

Portanto, a operacionalização do conceito de crítica social – definida como um 

conjunto de concepções relacionadas sobre causas e concepções de uma injustiça que coloca a 

realidade em questão – deve levar em conta que uma crítica sempre traz, simultaneamente, 

uma denúncia e uma demanda, as quais estão apoiadas em uma concepção normativa da vida 

social. Neste sentido, o conceito de crítica será pensado em duas dimensões: uma dimensão 

negativa e uma dimensão positiva. Na primeira, tem-se duas categorias. A análise das 

denúncias aportadas pela crítica detém-se na descrição de seu conteúdo: que injustiças são 

denunciadas, a quem a crítica está endereçada, quem ou o que é o “inimigo” visado pelo 

trabalho em sua crítica. Além disso, deve apreender-se o ponto de apoio normativo da crítica, 

ou seja, a concepção de bem ou justo na qual ela se apoia para denunciar. Por seu turno, a 

dimensão positiva consistirá na análise das demandas mobilizadas pela crítica, através de duas 

categorias. Enquanto as exigências de justiça informam sobre as formas de reparação ou de 

correção das injustiças identificadas pelas denúncias, as soluções práticas dizem respeito à 

proposição de mecanismos institucionais que assegurem a realização das exigências de 

justiça, sendo a operacionalização da visão de mundo expressa nas demais categorias. O 

quadro abaixo apresenta sistematicamente o conceito de crítica e suas dimensões de análise. 

 

Quadro 1: Dimensões do conceito de crítica social 

 
Conceito Dimensões 
CRÍTICA 
SOCIAL Denúncia Ponto de apoio 

normativo 
Exigência de 
justiça Solução prática 

Fonte: Elaboração própria 

 

Essas dimensões e categorias possibilitam operacionalizar as proposições da 

sociologia moral esboçadas no capítulo 2. Assim, o conteúdo da crítica social é tomada como 

o objeto desta análise na medida em que ela é um meio de acessar empiricamente a 

moralidade e o sentido de justiça das lutas trabalhista, tal qual são mobilizados 
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discursivamente pelos atores que representam os interesses do trabalho na audiência pública 

do TST. Contudo, dada a diversidade existente entre os representantes do trabalho, considera-

se importante abrir um parêntese sobre como tal diversidade foi abordada na análise da crítica 

do trabalho, antes de passar para a discussão dos pressupostos analíticos em si.  

Os chamados representantes do trabalho são pesquisadores (professores universitários 

ou membros de institutos de pesquisa, especialistas nas áreas de sociologia, economia, direito 

e administração), especialistas em direito, representantes do Estado (membros dos poderes 

legislativo e judiciário) e trabalhadores23. A partir de Boltanski (2009, p.18-22; 83), é possível 

pensar em três níveis de crítica que permitem diferenciar os diferentes graus de reflexão 

crítica que esses atores mobilizam na audiência pública. O primeiro nível é a metacrítica, 

aquela elaborada pelas teorias sociais que visam a uma crítica das formas de dominação. Essa 

crítica desvela e questiona as formas de dominação presentes na ordem social a partir de um 

ponto de vista exterior, o do savant. O segundo nível é o das críticas pontuais, também 

elaborada por doutos, mas que não insere as relações sociais num quadro totalizante como o 

da dominação. Trata-se da teoria sociológica standard (BOLTANSKI, 2009, p.18), que se 

propõe a uma descrição empírica do poder e das relações sociais. Por fim, o terceiro nível é o 

da crítica ordinária, aquela que consiste em uma denúncia feita em referência a uma situação 

ou contexto particular pelo ator comum. Essa crítica consiste em denúncias feitas por atores 

engajados nas disputas, que mobilizam um ponto de vista interno a ela. 

Acredita-se que essa diferenciação entre níveis de crítica permite ilustrar a diversidade 

no conteúdo dos discursos dos representantes do trabalho, reconhecendo o grau de reflexão 

crítica mobilizado em cada um deles. Entretanto, enquanto tomados como objeto de estudo, 

todos os pronunciamentos – independente do nível de crítica no qual se engajam – serão 

tomados igualmente como objeto de análise. Como será explicitado a seguir, esta tese adota 

uma epistemologia continuísta que entende que o ator comum dispõe da mesma capacidade 

de crítica do sociólogo. Mantendo essa lógica continuísta, considera-se que o pronunciamento 

do trabalhador e do pesquisador devem ser tratados de modo simétrico na análise, dado que 

suas falas têm o mesmo valor heurístico para a compreensão do conteúdo crítica do trabalho. 

Assim, entende-se o conjunto dos discursos dos representantes do trabalho – marcados tanto 

por similitudes quanto por diferenças – na audiência pública como a fonte de análise da crítica 

social enunciada pelo trabalho. Contudo, considerar o trabalho como um ator moral e coletivo 

não significa considerá-lo como um ator uniforme cujos interesses são representados de modo 

                                                
23 Uma descrição mais completa de todos os participantes da audiência pública pode ser encontrada em 
4.3. 
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consensual. Pelo contrário, apesar de atribuir um valor simétrico a todos os pronunciamentos, 

a análise procura levar em conta a pluralidade contida na crítica social enunciada por esse 

ator, a qual se define por questões ainda mais complexas que o nível crítico de determinado 

pronunciamento24. 

No quadro da sociologia moral, o estudo do conteúdo da crítica social se apresenta 

como estratégia metodológica devido à proposição de que a moralidade do trabalho não deve 

ser pensada em termos de uma função moral de integração social, mas sim por meio da ideia 

de que o trabalho é um ator moral que luta por justiça social. Nesse sentido, o estudo da 

crítica permitiria observar a explicitação discursiva dos valores e princípios que orientam a 

luta do trabalho. Se a crítica tem o papel de questionar a realidade (BOLTANSKI, 2009), o 

estudo da crítica social possibilitaria a apreensão do sentido de justiça das lutas trabalhistas 

em sua formatação histórica. A ideia é que o conteúdo da crítica do trabalho pode ser 

recomposto a partir da explicitação dos valores e princípios que orientam essas lutas. 

Como demonstrado anteriormente, a perspectiva da dominação gestionária permitiria 

compreender o contexto político-institucional e os dispositivos que, ao cooptarem e 

desarmarem a crítica social, tornam-na ineficiente, podendo ser mobilizada para explicar a 

ineficiência da crítica do trabalho em relação à generalização da terceirização no caso 

brasileiro. Por outro lado, a partir de um ponto de vista moral, a crítica social poderia ser 

pensada como um meio para acessar a variação do conteúdo histórico da moralidade imanente 

ao trabalho e do sentido de justiça de suas lutas. Assim, enquanto do ponto de vista das 

relações de força se pode identificar as pressões sociais que invalidam a crítica social, na 

perspectiva da sociologia moral aqui adotada, pode-se apreender os valores morais que 

orientam a crítica e sua mobilização discursiva, assim como a forma como a crítica social se 

reconstrói diante de tais pressões. Assim, tendo em consideração o ponto de vista moral 

adotado neste estudo, a seguir são apresentados os pressupostos epistemológicos e os passos 

metodológicos mobilizados para análise do conteúdo normativo da crítica do trabalho. 

 

  

                                                
24 A análise dos posicionamentos, feita em 4.4, ilustra a diversidade interna à crítica do trabalho, 
mostrando uma variedade de interesses existentes entre seus representantes.  
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3.4 Explicitação e continuísmo, interpretação e imanência: pressupostos analíticos 

 

 

Como modo de apreender a pluralidade sem perder de vista a simultânea unicidade da 

crítica do trabalho, entende-se que sua análise deve passar por dois momentos distintos: um 

momento descritivo e um momento interpretativo25. Ou seja, o estudo da crítica social a partir 

da sociologia moral deve iniciar pela explicitação dos valores e princípios mobilizados na 

crítica do trabalho e utilizar as categorias de análise (denúncia, ponto de apoio normativo, 

exigência de justiça e solução prática) e outras ferramentas conceituais (crítica interna e 

externa, radical e reformista, econômica e cultural, etc.) para descrevê-los, passos estes que 

compõem o momento descritivo. E, em segundo lugar, a análise deve trazer à tona as questões 

normativas levantadas pela crítica do trabalho, buscando compreender seu sentido moral e de 

justiça, passo que compõe o momento interpretativo. Deste modo, o momento descritivo será 

orientado pela operacionalização do conceito de crítica social esboçada acima, e pautado por 

uma epistemologia continuísta. Por seu turno, o momento interpretativo consistirá numa 

adoção dos princípios internos (e não externos) à crítica do trabalho para refletir sobre seu 

potencial normativo. Os pressupostos epistemológicos e conceituais desses dois momentos da 

análise serão explicitados a seguir. 

 

3.4.1 Momento descritivo 

 

A descrição do conteúdo da crítica deve se dar no sentido proposto por uma das 

formas de uso da crítica na sociologia contemporânea enumeradas por Genard (2015): o 

estudo da crítica, realizado pela sociologia pragmática francesa, adotando-se uma 

epistemologia continuísta (GENARD, 2015, p.46). A sociologia pragmática é uma corrente de 

pensamento francesa que se inicia nos anos 1980 como crítica aos usos da sociologia crítica 

de Bourdieu e ao individualismo metodológico de Boudon. Trata-se de uma corrente diversa, 

não uniforme, que se alimenta do interacionismo simbólico, da etnometodologia e do 

                                                
25 A construção do modelo de análise em dois momentos implica a articulação de duas perspectivas 
teóricas distintas: a sociologia da crítica e a teoria crítica. A articulação dessas duas correntes de 
pensamento se justifica pelo objetivo da sociologia moral aqui proposta: observar a mobilização de 
valores na crítica do trabalho à terceirização, a fim de atualizar o conteúdo de justiça de suas lutas, 
refletindo sobre seu potencial normativo. Assim, enquanto a sociologia da crítica permite evidenciar e 
descrever esses valores, a partir do ponto de vista do ator investigado, a teoria crítica possibilita que 
essa análise não perca de vista o movimento histórico de realização dos ideais normativos da 
sociedade moderna. 
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pragmatismo americano – do qual não pretende ser uma herdeira direta. Pode-se destacar pelo 

menos duas vertentes nesta linha de pensamento: a sociologia das ciências, de Latour e 

Callon; e a sociologia da crítica, de Boltanski e Thévenot (BARTHE ET AL., 2013, p.176). 

Embora essas duas vertentes compartilhem alguns de seus pressupostos, este estudo, quando 

fala em sociologia pragmática ou sociologia da crítica, refere-se especificamente à segunda. 

Portanto, partir dos valores e princípios mobilizados na crítica do trabalho significa 

partir das capacidades críticas dos atores. Essa proposição está ancorada no pressuposto 

fundador da sociologia da crítica: o objeto da investigação sociológica é a capacidade crítica 

dos atores, ou seja, a forma como eles, reflexivamente, ordenam, avaliam e se relacionam 

com o mundo à sua volta (BOLTANSKI, 1990). Ao mesmo tempo em que esse postulado abre 

mão de revelar os interesses e estratégias subjacentes aos argumentos e ações dos atores, ele 

oferece uma forma de olhar para a crítica social para além das formas de dominação às quais 

ela está subjugada. 

Embora este estudo não tome como objeto (mas sim como pressuposto) a crítica nesse 

sentido original, de uma capacidade inata compartilhada por todos os indivíduos, o argumento 

de que os atores sociais têm a mesma capacidade de observar e criticar a sociedade que os 

sociólogos é fundamental para o modelo de análise aqui proposto. Ao atribuir aos atores uma 

capacidade de ação e de argumentação, a sociologia pragmática torna pertinente a existência 

de uma forma de crítica orgânica, longe daquela confiscada pelos experts que participam dos 

mecanismos de controle e incorporação da crítica social. Assim, quando se considera que todo 

ator é capaz de crítica, investe-se numa semente que tem o potencial de burlar o controle da 

crítica social por uma dominação que reivindica a mudança através das noções de “boa 

gestão” ou “boa governança”, as quais contribuem para o aprimoramento dessa dominação 

complexa (BORGHI, 2015, p.95). Portanto, diante do diagnóstico de instrumentalização da 

crítica pelo capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 1999; BOLTANSKI, 2015), tomar 

como pressuposto a capacidade crítica dos atores tem o potencial de permitir encontrar uma 

crítica social para além daquela que foi incorporada pelas instituições ou que ainda não está 

sob seu controle. Deste modo, ao abdicar de uma explicação total da realidade através de 

conceitos como estrutura ou dominação, a sociologia moral aqui adotada ganha a 

possibilidade de vislumbrar a exceção às normas da estrutura, os focos de resistência à 

dominação gestionária. 

Ao mesmo tempo em que abre essa possibilidade, esse postulado exige adotar uma 

epistemologia continuísta, que significa abrir mão da pretensão de fazer uma crítica do ator – 

que mobiliza conceitos como o de ilusão biográfica para desvelar os interesses e elementos 
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estruturais que perpassam os discursos dos indivíduos – para engajar-se no estudo da crítica, 

no qual não há diferença entre a capacidade crítica do sociólogo e do ator social (GENARD, 

2015, p.46). Ou seja, mais do que denunciar as ações dos atores como motivadas por 

interesses e estratégias – apesar de não negar que elas o sejam26 –, importa conhecer as razões 

que os movem, as razões que eles dão para os outros e para si mesmos para explicarem suas 

escolhas e suas ações (HEINICH, 1998). Essa mudança do olhar da socióloga em relação ao 

seu objeto de pesquisa permite adotar uma postura antirreducionista e pluralista: ao invés de 

desvelar ilusões do senso comum, descreve-se sua lógica interna e a forma como o mundo 

vivido obedece, se conforma ou resiste a essa lógica. Trata-se de sair da confrontação entre 

valores – os do cientista e os do senso comum – para entrar na observação da construção e da 

mobilização dos valores em sua pluralidade.  

Além disso, sai-se do registro da explicação para o registro da explicitação: a função 

desta sociologia não é a de colocar em relação efeitos específicos e causas gerais, mas a de 

colocar em evidência a lógica interna, a coerência dos sistemas de representação (HEINICH, 

1998, p.20-22; 33). Sendo assim, a postura necessária para a descrição ou explicitação do 

conteúdo da crítica do trabalho pode ser resumida na disposição de “levar a sério” as 

justificações e críticas dos atores sociais, procurando entender seu fundamento normativo. No 

entanto, “levar a sério” não significa tomar como dado que os atores têm razão de dizer o que 

dizem, mas sim considerar que eles têm razões para dizerem o que dizem, as quais estão 

ligadas às contradições reais de suas práticas. No mesmo sentido, “levar a sério” não implica 

que o que os atores dizem descreve adequadamente o que eles fazem, mas significa que o que 

eles dizem deve ser tomado como parte da descrição do que eles fazem (BARTHE ET AL, 

2013, p.187).  

Deste modo, o que a descrição e a explicitação do conteúdo da crítica do trabalho, 

através das categorias de análise construídas a partir do conceito de crítica social e de uma 

epistemologia continuísta, permitem é a produção de uma interpretação de segunda ordem. 

Essa interpretação de segunda ordem implica numa renúncia da assimetria tal qual pretendida 

pela sociologia crítica, que visava a desvelar a verdade por trás das interpretações dos atores, 

mas não da assimetria em si mesma. Enquanto a explicação do ator está situada e lhe é 

particular, a socióloga dispõe de tempo e ferramentas para reunir uma multiplicidade de 

                                                
26 Na sociologia pragmática, os interesses não são encarados como fatores explicativos da ação, mas 
como um produto dela. A demonstração ou denúncia de interesses velados é uma figura banal da 
denúncia pública, sendo utilizada pelos atores para desqualificarem ou se afastarem de seus 
adversários nas arenas públicas. Neste sentido, o desvelamento de interesses deixa de ser atribuição da 
socióloga e passa a ser objeto de sua análise (BARTHE ET AL, 2013, p.184-185). 
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explicações e analisá-las sistematicamente. Seu trabalho vai consistir, essencialmente, em 

tentar reconstituir da forma mais completa possível os valores, princípios e concepções da 

vida social a partir das quais a crítica social é confeccionada (BOLTANSKI, 1990, p.131). 

Assim, a análise do conteúdo normativo da crítica do trabalho deverá, num primeiro 

momento, explicitar os princípios e valores morais mobilizados pelos diferentes atores na 

elaboração de suas denúncias e exigências de justiça, identificando o ponto de apoio 

normativo dessas denúncias e as soluções práticas que as exigências de justiça propõem. 

Trata-se de fazer uma descrição concreta do conteúdo da crítica social a partir da perspectiva 

dos próprios atores que a enunciam, mobilizando ferramentas oferecidas pela literatura 

sociológica para descrevê-la de um ponto de vista moral. Assim, uma análise pragmática deve 

se utilizar de ferramentas conceituais para descrever a crítica social (BOLTANSKI, 2009), as 

quais podem ser encontradas na literatura sobre crítica social apresentada em 3.3. Descrito o 

conteúdo da crítica do trabalho – através da explicitação dos valores morais e do sentido de 

justiça nela em jogo –, é possível identificar as reconfigurações das lutas trabalhistas para as 

quais ela aponta e refletir sobre o potencial normativo que estas guardam. Assim, o momento 

descritivo da análise deve fornecer o substrato empírico para a interpretação, a qual deverá 

refletir sobre o potencial normativo da crítica do trabalho. Para tanto, deve ser estabelecido 

um segundo momento de análise, dedicado à interpretação da crítica do trabalho.  

 

3.4.2 Momento interpretativo 

 

Partindo do pressuposto de que a crítica tem sempre um caráter moral (WALZER, 

1996), entende-se que a análise da crítica social deve dar um segundo passo, dedicado à 

análise do potencial normativo da crítica social. A ênfase aqui é numa análise interpretativa, 

na medida em que a metacrítica aqui operada não pretende tomar um apoio normativo externo 

ao conteúdo da crítica, que guie a análise, definido a priori pela pesquisadora – como uma 

concepção de justiça que preestabeleça o que é o justo ou como a sociedade pode tornar-se 

mais justa. Nesse sentido, a interpretação proposta se afasta da concepção de metacrítica 

sugerida por Boltanski (2009), mobilizada para caracterizar a crítica enunciada por alguns 

representantes do trabalho. O apoio normativo da análise deve ser construído indutivamente, a 

partir das concepções de justiça e valores morais explicitados no momento anterior da análise.  

Para esclarecer esse posicionamento, é necessário retomar a ideia de que a crítica tem 

sempre um caráter moral. Para Walzer (1990; 1996), quer a crítica se dirija a indivíduos ou a 

estruturas políticas e sociais, ela tem como temas decisivos questões morais como a opressão 
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e a justiça, o egoísmo e o bem comum, a corrupção e a virtude (WALZER, 1996, p.22). Nesse 

sentido, a crítica social deve ser compreendida como uma interpretação crítica (WALZER, 

1990). Assim, ao passo que o trabalho interpreta o mundo através de sua crítica, a 

pesquisadora deve interpretar a crítica do trabalho. Contudo, interpretação assume aqui um 

significado preciso. 

Para Walzer (1990), há três vias da filosofia moral: a descoberta, a invenção e a 

interpretação. A via da descoberta entende o mundo moral como uma criação divina ou 

objetiva a ser descoberta por alguém que irá revelar suas injunções a todos. Esse método 

poderia ser encontrado nos filósofos de direito natural ou no utilitarismo de Bentham, para os 

quais descobrir significaria revelar princípios universais escondidos (CORCUFF, 1990, 

p.152). Trata-se de “olhar o mundo a partir de outro lugar”, o que apesar de oferecer clareza, 

não permite descobrir nada que já não se saiba sobre o mundo moral (WALZER, 1990, p.15-

16). Por seu turno, a via da invenção remete a inventores que estão entre nós – os filósofos. 

Tratar-se-ia da estratégia adotada por autores como Descartes, Rawls e Habermas que, na 

ausência de Deus ou de verdades objetivas, se empenham na construção de leis morais para a 

sociedade (CORCUFF, 1990, p.152). Há duas formas de invenção: na primeira, os 

representantes criam o novo mundo moral e devem representar todo membro real e potencial, 

quaisquer que sejam seus valores e engajamentos; na segunda, os representantes codificam o 

que já existe e representam o povo para o qual isso já existe.  

Por fim, a via da interpretação entende que a moral (diferentemente da política) não 

precisa de uma autoridade executiva (descoberta), nem de uma legislação sistemática 

(invenção) (WALZER, 1990, p.30). Aqui, a moral é produto de um trabalho coletivo, um 

significado socialmente construído que não pode ser definido a priori. A interpretação é a via 

adotada por Walzer (1990, 1996) para compreender a crítica social. Para o autor, o mundo 

moral é inerentemente interpretativo: é desordenado, incerto mas também denso, de modo que 

se presta mais à descrição precisa do que à modelização abstrata. Segundo Walzer (1990, 

p.32), a invenção e a descoberta são tentativas de encontrar um princípio externo e universal 

que permita julgar a existência moral, enquanto a via interpretativa busca uma crítica a partir 

de princípios internos à própria existência. Colocam-se, assim, duas formas de exame do 

mundo moral – no pensamento de Walzer (1990, 1996): a crítica externa, que procura 

descobrir um princípio universal que paire sobre todo o mundo o mundo moral, mas que, ao 

olhar para ele de fora, nada de novo pode descobrir; e a crítica imanente, que num esforço 

interpretativo entende o mundo moral como um mundo “habitado”, “[…] como uma casa 

ocupada por uma família depois de várias gerações, com adições não previstas aqui ou lá, e 
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todo espaço disponível é preenchido por objetos carregados de memória” (WALZER, 1990, 

p.31). De acordo com Walzer (1990, p.39), as transformações morais, lentas e potencialmente 

reversíveis, caracterizam-se muito mais pela extensão de velhos princípios a homens e 

mulheres que estavam antes excluídos do que pela descoberta ou invenção de novos 

princípios.  

Neste sentido, interpretação significar procurar os princípios imanentes do mundo 

moral descrito e explicitado através da análise do conteúdo da crítica do trabalho. Os 

princípios morais, passíveis de serem mobilizados pela crítica, não são exteriores à 

experiência cotidiana. Esta tese, central na obra de Walzer (1996, p.11), guarda uma crítica ao 

liberalismo27: o mundo cotidiano é um mundo moral, e importam mais suas regras, máximas e 

convenções internas do que um ponto de vista universal e transcendente, como aquele que o 

liberalismo, notadamente Rawls (2008), visa a alcançar para estabelecer princípios de justiça. 

Deste modo, uma crítica externa, distanciada do objeto e que deriva de critérios morais 

alheios a ele, é um ato de intervenção que remete à manipulação e ao constrangimento 

(WALZER, 1990, p.80).  

É importante notar a proximidade da perspectiva analítica da filosofia política de 

Walzer com relação à sociologia política e moral de Boltanski e Thévenot (1991) (CORCUFF, 

1990, p.152-153). Ambas as perspectivas reinserem a crítica nas atividades sociais ordinárias, 

rompendo com a forma habitual de se pensar a crítica, qual seja, a partir de uma exterioridade 

radical (como colocado pelas vias da descoberta e da invenção). Nesse sentido, as duas 

abordagens se complementam, ainda, por abrirem mão de uma verdade definitiva sobre o real, 

entendendo a crítica social em sua ligação com a sociedade e dedicando-se a narrar suas 

histórias. Entretanto, nenhuma delas fornece instrumentos para a análise do potencial 

normativo da crítica do trabalho. Para compreender o potencial da crítica do trabalho em 

produzir uma sociedade mais justa a partir de princípios generalizáveis, será necessário 

retomar a perspectiva de Honneth (2008) sobre a crítica imanente. 

Para Honneth (2008), uma teoria crítica da sociedade deve estar fundamentada em 

uma crítica imanente da realidade social. Uma definição esclarecedora dos conceitos de 

crítica imanente e crítica externa pode ser encontrada em sua avaliação das possibilidades de 

uma crítica às formas atuais de organização do trabalho social. Neste sentido, Honneth (2008, 

p.50) define que a crítica externa se baseia normativamente em critérios avaliativos que 

                                                
27 Trata-se do liberalismo político (e não econômico), corrente de pensamento da filosofia política, que 
consiste em um projeto teórico contratualista, liberal-igualitário, pluralista em relação aos valores e 
alternativo ao utilitarismo (RAWLS, 2008). 
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permanecem externos ao objeto criticado. O limite de uma crítica externa para a efetiva 

transformação do objeto da crítica reside no fato de que seus critérios avaliativos apresentam 

estruturas de execução que não podem ser constitutivas do objeto criticado. Como exemplo, 

Honneth (2008, p.49-54) traz a crítica das relações capitalistas de trabalho a partir da 

atividade artesanal e da produção artística, mobilizada pelo romantismo no século XIX. A 

crítica artesanal não possibilita uma transformação da organização do trabalho capitalista na 

medida em que seus princípios (atividade integral, trabalho como obra, fechamento orgânico, 

autocontrole autônomo, etc.) não podem ser constitutivos para todos os trabalhos necessários 

na esfera da economia. 

 Em contraposição, “uma forma imanente de crítica pressupõe […] que se possa 

encontrar um padrão de medida que seja interno às próprias relações criticadas como uma 

reivindicação justificada, racional” (HONNETH, 2008, p.54). Assim, a crítica da organização 

do trabalho deve se utilizar de normas morais que são inerentes à própria troca social de 

realizações. No entanto, a crítica imanente não deve servir apenas como forma de validar as 

pretensões e exigências dos grupos que criticam. O que torna as queixas dos atores uma 

medida padrão para a crítica imanente não é apenas o fato de serem apresentadas a partir do 

interior da sociedade contra regulações existentes, mas também devem guardar um elemento 

de comprovada racionalidade. Para Honneth (2008, p.54), esse elemento de racionalidade 

consiste na comprovada possibilidade de generalização dos critérios avaliativos para o 

conjunto das relações criticadas. Assim, as lutas sociais pela melhoria das condições de 

trabalho na esfera econômica devem se utilizar de normas morais inerentes à troca social, o 

que pode ser possibilitado, por exemplo, pela compreensão do trabalho próprio como 

contribuição para a divisão social do trabalho. 

O critério de racionalidade proposto por Honneth (2008) se apresenta como 

interessante ferramenta para a análise do potencial normativo da crítica do trabalho. Assim, a 

perspectiva de sociologia moral aqui proposta é complementar e complementada pela 

perspectiva, presente na sociologia da crítica e em Walzer, de que a crítica é prerrogativa dos 

atores sociais (e não apenas do sociólogo); pela abordagem interpretativa sugerida por Walzer, 

que visa a entender a crítica social a partir de seus princípios internos; bem como pela 

concepção de que uma metacrítica imanente deve ser capaz de estabelecer a racionalidade dos 

princípios explicitados, proposta por Honneth.  

Entretanto, enquanto Honneth (2008) estabelece a crítica imanente como critério para 

o êxito da crítica social – no mesmo sentido de Walzer (1990), como discutido em 3.3 –, a 

crítica imanente é mobilizada aqui como ferramenta de análise do conteúdo da crítica do 
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trabalho, independente do tipo de princípios (internos ou externos) que mobiliza. Ou seja, os 

critérios estabelecidos por Honneth (2008) indicam como deve operar a metacrítica 

empreendida pela pesquisadora. Assim, o segundo momento da análise da crítica do trabalho, 

o momento interpretativo, consistirá numa interpretação que adota princípios internos (e não 

externos) à crítica do trabalho para refletir sobre seu potencial normativo. Para tanto, será 

necessário explorar como a crítica do trabalho articula exigências de justiça de naturezas 

distintas para que a reflexão ultrapasse a descrição do conteúdo da crítica possível e 

problematize não a sua força, mas o seu potencial normativo – ou seja, sua capacidade de 

articular critérios e princípios de justiça generalizáveis.  

Deste modo, enquanto as outras perspectivas apresentadas em 3.1 e 3.2 – quais sejam, 

um exame histórico da crítica social e uma análise centrada na ineficiência da crítica frente às 

instituições – visam a estudar a crítica social (e os discursos de justiça que elas aportam) de 

um ponto de vista estratégico, visando a compreender as mudanças de poder e as correlações 

de força, este estudo se dedica a interrogar a crítica a partir um ponto de vista normativo, 

buscando apresentar as possibilidades que ela traz para a justiça social. Assim, a perspectiva 

desenvolvida aqui “fornece um ingrediente crucial para a teoria crítica […]: a visão elusiva 

mas inspiradora de um discurso de justiça que poderia revelar as injustiças contemporâneas 

como os ultrajes morais que elas certamente são” (FRASER, 2008, p.75). Seus limites e seu 

potencial residem nessa mesma visão ainda vaga e imprecisa, que só pode ganhar conteúdo 

claro através do material empírico. Portanto, não se trata de tomar um apoio normativo 

externo (teórico) ao conteúdo da crítica que guie a análise, mas sim de construir esse ponto de 

apoio a partir do próprio conteúdo. Deste modo, essa análise em dois momentos não se dedica 

a desvelar o que “está por trás” da crítica do trabalho, mas sim a interpretá-la (ver o que “está 

dentro”). Isso significa que a interpretação deve ser feita a partir dos princípios de justiça 

imanentes à crítica do trabalho, identificados ao longo do processo de análise; e que é preciso 

abrir mão de definir teoricamente o que é justiça social para descrever e refletir sobre a 

normatividade da crítica do trabalho a partir das demandas de justiça nela contidas. 

 

*** 

 

Enquanto o capítulo 2 expôs os pressupostos teóricos que fundamentam a escolha do 

conteúdo normativo da crítica do trabalho como objeto de estudo, o capítulo 3 teve por 

objetivo ultrapassar os desafios colocados pela literatura sobre crítica social e estabelecer uma 

abordagem em sociologia moral para o seu estudo. Partindo da ideia, estabelecida no capítulo 
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2, de que o trabalho é um ator moral e coletivo fundamental para as sociedades capitalistas 

que se pretendem democráticas, defendeu-se o estudo da crítica enunciada pelo trabalho. 

Diante do diagnóstico da perda de protagonismo do trabalho na crítica social, argumentou-se 

que o potencial do trabalho de levantar questões morais e de justiça relevantes para as 

sociedades democráticas se mantém, e que a perda da centralidade das questões distributivas 

na luta social não significa o silenciamento do trabalho, haja vista que suas lutas nunca se 

restringiram a elas.  

No sentido de construir as condições necessárias para demonstrar esse argumento, 

pressupõe-se que a moral é constitutiva das ações e das instituições que compõem a vida 

social, de modo que se rompeu com a perspectiva de que o estudo dos mecanismos 

institucionais que entravam a crítica social é mais importante do que a compreensão do que 

seu conteúdo normativo. Tendo em vista que a crítica social promove a reflexividade da 

sociedade sobre si mesma, a crítica enunciada pelo trabalho é um meio de observar a variação 

do conteúdo histórico da moralidade e do sentido de justiça imanentes às lutas trabalhistas, 

possibilitando a compreensão da sua reconfiguração frente à terceirização. 

Se a relação entre trabalho de justiça social é imanente – porque o sentido de justiça 

das lutas do trabalho se mantém nas sociedades democráticas na medida em que ansiarem por 

igualdade e transformação social –, o estudo das lutas do trabalho permitem aceder ao 

conteúdo histórico dessa relação. Mas, para que essa atualização possa ser empreendida de 

um ponto de vista moral (e não estratégico) é necessário o estudo da crítica. Portanto, para 

compreender a atualização do sentido de justiça das lutas trabalhistas foi necessária a 

construção de um modelo de análise e de um conceito analítico de crítica social. Definindo a 

crítica como um conjunto de concepções articuladas de denúncias e demandas com relação a 

uma injustiça, definiu-se dois momentos necessários para a análise do conteúdo da crítica do 

trabalho a partir de um ponto de vista moral. O primeiro, a ser posto em prática no capítulo 5, 

consiste em explicitar os valores compartilhados pelos representantes do trabalho na 

audiência pública do TST, de modo a reconstituir o modo como esses valores são mobilizados 

em suas críticas à terceirização e à sociedade neoliberal. Por fim, o segundo momento da 

análise, executado no capítulo 6, deve consistir na interpretação do conteúdo da crítica do 

trabalho a partir da identificação de seus princípios morais e de justiça imanentes, com a 

finalidade de refletir sobre seu potencial normativo. Por intermédio desses momentos, será 

possível colocar em evidência as questões morais que o trabalho é capaz de levantar à 

sociedade, alimentando sua reflexividade. Entretanto, antes de passar à análise do conteúdo 

normativo da crítica do trabalho, é necessário compreender as facetas da questão que ela 
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discute (a regulação da terceirização), bem como as facetas do debate no qual ela está 

inserida. Nesse sentido, o capítulo 4 serve de preâmbulo à análise do conteúdo da crítica do 

trabalho, na medida em que apresenta a forma como a questão da regulação da terceirização 

se estabelece para a sociedade brasileira. 
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4 A questão da terceirização no Brasil 
 

 

A terceirização pode ser entendida como uma forma de modernização do processo 

produtivo ou como parte de um amplo processo social de precarização do trabalho, como uma 

inovação de caráter inevitável ou como um artifício que deve ser combatido. A questão é 

abordada por distintas disciplinas – como a administração, a economia, o direito e a 

sociologia –, nas quais os debates acerca de sua definição evidenciam a pluralidade de formas 

que a prática assume na realidade e a dificuldade de construção de um conceito que a 

sistematize apropriadamente (MARCELINO; CAVALCANTE, 2012). Apesar dessas 

diferentes abordagens, há um consenso sobre a profusão da prática e sua generalização em 

diferentes setores da economia (DRUCK, 2011) como consequência da crise do modelo 

fordista de produção e do advento da acumulação flexível (HARVEY, 1992). A importância 

ou o peso da terceirização numa economia horizontal e global não são questionados pela 

bibliografia, mas suas causas e consequências estão em disputa. 

Como todo fenômeno social, as transformações sociais, políticas e econômicas que 

configuram a possibilidade da terceirização como forma de gestão do trabalho são 

multifacetadas. O sentido dessas transformações e da própria terceirização está sempre em 

disputa, não apenas na literatura acadêmica, mas também em instâncias legislativas e judiciais 

do Estado, nas entidades associativas de classe, bem como no cotidiano da gestão, da 

produção, da prestação de serviços e do trabalho. Da literatura sobre as transformações do 

capitalismo nos anos 1970 e sobre a terceirização no Brasil, passando por projetos de lei e 

ações judiciais, até os debates públicos, observa-se que o significado social da terceirização e 

de suas consequências são múltiplos. Enquanto para alguns as transformações engendradas 

pela crise do fordismo assumem um sentido positivo – de ganhos tecnológicos, de 

produtividade, qualidade e flexibilidade –, para outros elas assumem o sentido negativo de 

perdas e de um retrocesso social. Essas diferentes interpretações revelam o caráter 

inerentemente disputado – em um jogo político e econômico pautado por relações de força 

assimétricas – do significado social da terceirização. Suas consequências (da inovação da 

gestão à precarização do trabalho), os atores sociais pertinentes (das empresas aos 

trabalhadores), os processos sociais em pauta (da especialização à exploração da mão de obra) 

e tantos outros aspectos estão em discussão na sociedade brasileira.  

Sendo assim, o objetivo deste capítulo é o de elucidar as discussões que se colocam 
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nas diferentes manifestações das disputas em torno do significado social da terceirização. Para 

tanto, será apresentada aqui uma breve revisão bibliográfica que visa a sistematizar os 

sentidos atribuídos à terceirização pela literatura acadêmica (4.1). Em seguida, será 

examinada a forma como a questão da regulação da terceirização se coloca para a sociedade 

brasileira. Para isso, é necessário, em primeiro lugar, empreender um exame da legislação 

sobre o tema no Brasil, assim como uma análise dos projetos de lei e ações judiciais em que a 

terceirização está em disputa (4.2). Em segundo lugar, deve-se tomar a audiência pública 

convocada pelo TST em 2011 como um espaço de síntese das principais questões e dos 

principais argumentos mobilizados nas disputas de sentido em torno da terceirização, 

entendendo que ela se estabelece como um debate democrático entre interesses divergentes, 

orientado por uma exigência de justiça (4.3). Compreendendo a pertinência e o significado 

que a audiência pública do TST guarda sobre a questão da regulação da terceirização no 

Brasil, será empreendida uma análise dos posicionamentos sobre o tema (4.4). Argumenta-se 

que esses posicionamentos sintetizam a forma como as disputas pelos sentidos da 

terceirização se manifestam na esfera política institucionalizada e nas relações de classe. 

Assim, este capítulo articula a revisão da bibliografia sobre a terceirização e sua 

regulamentação no Brasil com uma análise inicial de alguns elementos da audiência pública 

do TST a fim de demonstrar como a questão da regulação da terceirização é debatida na 

sociedade brasileira, fazendo emergir as relações de força e os interesses de classe nos quais 

está imersa. 

 

 

4.1 Entre inovação e retrocesso: os sentidos da terceirização na literatura 

 

 

Como argumentado acima, os significados sociais da terceirização e as consequências 

de sua profusão como forma de gestão da mão de obra são múltiplos. A fim de mapear as 

interpretações possíveis das causas e consequências da terceirização, a literatura sobre o tema 

será brevemente apresentada em dois eixos analíticos. O primeiro deles percebe a 

terceirização e as transformações sociais que a engendram a partir de um ponto de vista de 

perdas: de sentido do trabalho, de direitos dos trabalhadores, de instrumentos regulatórios da 

economia de mercado. Por sua vez, o segundo eixo entende a terceirização como uma 

ferramenta de inovação gerencial possibilitada pela reestruturação produtiva e atribui à 

terceirização o sentido de ganhos: em produtividade, lucratividade, eficiência, não apenas 
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para as empresas, mas para a economia de um modo geral28.  

Os autores e perspectivas que compõem o primeiro eixo compartilham do sentido 

negativo a partir do qual interpretam a terceirização. Entretanto, é preciso notar que enquanto 

alguns entendem que o contexto de emergência da terceirização – como uma forma de 

subcontratação – é o do capitalismo pré-industrial, outros compreendem a terceirização (e sua 

difusão) como uma consequência das transformações do capitalismo a partir dos anos 1970. A 

partir da perspectiva de que a terceirização não é uma estratégia nova no capitalismo, 

Honneth (2015a, p.273) questiona se as reformas neoliberais vislumbradas nas últimas 

décadas representam um movimento de expansão dos interesses capitalistas ou um novo 

movimento de refeudalização das configurações econômicas fundamentais do mercado. O 

autor não responde diretamente à questão, mas na medida em que caracteriza as evoluções 

produzidas pelo neoliberalismo como “funestas”, e que denuncia que elas esvaziam o 

potencial normativo do mercado de trabalho (HONNETH, 2015a, p.275), pode-se inferir que 

consideraria a terceirização como um retrocesso para liberdade social, uma vez que esta faz 

parte das reformas que flexibilizam a regulamentação dessa esfera de ação social. 

No mesmo sentido, Castel (2012, p.179) demonstra como a subcontratação resgata 

traços do putting out system, sistema de subcontratação que permitiu à Inglaterra mobilizar 

grande parte de sua mão de obra antes mesmo da revolução industrial, empregando os 

trabalhadores em seu local de moradia. Na medida em que essa estratégia tinha a finalidade de 

burlar as regulações das corporações de ofício, a utilização da terceirização atualmente 

manteria o sentido desse sistema pré-industrial. Para Castel (2012, p.526), a subcontratação, 

enquanto uma das estratégias de flexibilização da produção promovida a partir dos anos 1970, 

causaria efeitos desastrosos do ponto de vista da coesão social, uma vez que a empresa perde 

suas funções integradoras na sociedade (CASTEL, 2012, p.528). A subcontratação faria parte 

de um processo de precarização do trabalho identificado pelo autor no final do século XX, o 

qual é caracterizado como “[…]um processo central, comandado pelas novas exigências 

tecnológico-econômicas da evolução do capitalismo moderno” que leva a um novo 

crescimento da vulnerabilidade de massa que já se havia conhecido no século XIX (CASTEL, 

2012, p.526). Ou seja, a mobilização da subcontratação como estratégia de flexibilização das 

relações de trabalho não apenas resgata características de um modelo pré-industrial de 

exploração do trabalho, como também produz, no contexto atual, o mesmo tipo de 
                                                

28 Em ambos os eixos analíticos, são apresentados conjuntamente autores que analisam sociedades 
europeias e autores que analisam a realidade brasileira. Apesar de abordarem o fenômeno da 
terceirização a partir de realidades sociais distintas, todos consideram que esse fenômeno faz parte de 
um processo global de transformação produtiva e econômica.  
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consequência social. 

Apoiando-se na descrição da organização do trabalho artesanal feita por Castel (2012), 

Annie Thébaud-Mony e Graça Druck (2007, p.23) também defendem que o processo de 

transformação industrial das sociedades ocidentais já fazia uso da prática da subcontratação. 

Para as autoras, a lógica da subcontratação tem como eixo a subordinação de um segmento 

dos artesãos independentes e busca vantagens não muito diferentes das buscadas na 

atualidade: salários mais baixos e maior flexibilidade produtiva com menor investimento de 

capital. Todavia, ressaltam, por meio de comparações entre a França e o Brasil, que os 

processos de flexibilização assumem atualmente um caráter global devido ao cunho neoliberal 

e mundializado das transformações produtivas (THEBAUD-MONY; DRUCK, 2007, p.30).  

Observa-se, portanto, entre os autores que defendem que a terceirização não 

representa uma novidade do capitalismo flexível, uma caracterização do fenômeno no sentido 

de um retrocesso social, seja nos termos de um recuo da institucionalização da liberdade 

social, para Honneth (2015a), ou da reemergência  da vulnerabilidade de massas combatida ao 

longo do século XX, para Castel (2012). Assim, pode-se dizer que essa perspectiva tem o 

objetivo de mostrar que “[…] ao lado de novas condições e situações sociais de trabalho, 

velhas formas e modalidades se reproduzem e se reconfiguram” (DRUCK, 2011, p.37), 

demonstrando que os processos de transformação social não são uniformes, mas sim 

multifacetados. 

Por sua vez, a segunda perspectiva dentro do eixo que entende a terceirização em 

sentido negativo se concentra nas últimas quatro décadas, destacando que nesse período ela 

assumiu uma formatação particular e uma maior importância para a manutenção do sistema 

econômico. Segundo Castells, “[…] o processo de transição histórica para uma sociedade 

informacional e uma economia global é caracterizado pela deterioração das condições de 

trabalho e de vida para uma quantidade significativa de trabalhadores” (2008, p.345). Nos 

países em desenvolvimento, esse processo se dá através da informalização e desvalorização 

da mão de obra urbana recém incorporada. Para o autor, essa tendência não se deve à lógica 

estrutural do paradigma informacional, mas à atual reestruturação das relações capital-

trabalho, facilitada por uma nova forma organizacional: a empresa em rede. A organização 

empresarial em rede mobiliza a terceirização e a subcontratação como modos de ter o trabalho 

executado externamente em uma adaptação flexível às condições do mercado (CASTELLS, 

2008, p.344).  

Deste modo, o modelo predominante de trabalho na nova economia consistiria numa 

força de trabalho permanente, formada por administradores e analistas, e numa força de 
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trabalho disponível, que pode ser contratada, demitida, automatizada ou enviada para o 

exterior de acordo com a demanda do mercado e os custos do trabalho. Dentro desse modelo, 

a flexibilidade se apresenta de diferentes formas: salários, mobilidade geográfica, situação 

profissional, segurança contratual e desempenho de tarefas. Estratégias de terceirização 

podem reunir todas ou algumas dessas formas de flexibilidade e visam a “[…] apresentar 

como inevitável aquilo que, sem dúvida, é uma decisão empresarial ou política” (CASTELLS, 

2008, p.344-345).  

Por seu turno, Harvey (1992) também entende que a terceirização é uma consequência 

da crise do modelo fordista de produção e do advento da acumulação flexível29, contexto no 

qual uma série de novas experiências na organização industrial do trabalho começa a tomar 

forma. Para o autor, essas experiências representam “[…] a passagem para um regime de 

acumulação inteiramente novo, associado com um sistema de regulamentação política e social 

bem distinta” do fordismo (HARVEY, 1992, p.140). Trata-se da acumulação flexível, apoiada 

na flexibilidade dos processos e dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de 

consumo. Com ela, surgem novos setores de produção, novas formas de prestação de serviços 

e altas taxas de inovação tecnológica e comercial.  
 
Diante da forte volatilidade do mercado, do aumento da competição e do 
estreitamento das margens de lucro, os patrões tiraram proveito do 
enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade de mão-de-obra 
excedente (desempregados ou subempregados) para impor regimes e 
contratos de trabalho mais flexíveis (HARVEY, 1992, p.143).  
 

Segundo Harvey, essas formas mais flexíveis de contratação de mão de obra são 

múltiplas e dependem das necessidades da empresa. Entretanto, o autor vislumbra como 

principal e mais radical tendência dos mercados de trabalho a redução do número de 

trabalhadores “centrais” para empregar cada vez mais uma força de trabalho volátil, que entra 

facilmente e é demitida sem custos (HARVEY, 1992, p.144). Assim, Castells (2008) e Harvey 

(1992), apesar de identificarem a terceirização como uma estratégia característica das 

transformações do capitalismo nas últimas quatro décadas, não a entendem como uma 

inovação positiva. É importante notar que os autores mantêm uma perspectiva crítica com 

relação às transformações produzidas pela reestruturação produtiva. Para Castells (2008, 

p.351), a sociedade em rede desencadeia um processo de desagregação do trabalho. No 

                                                
29 Esse diagnóstico vale, ao menos, para os países da Europa ocidental em que se construiu o 
compromisso fordista, já que há exceções, como o caso do Japão, onde “[…] mesmo no fordismo, a 
subcontratação de pequenas empresas agia como protetor das grandes corporações do custo das 
flutuações do mercado” (HARVEY, 1992, p.144). 
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mesmo sentido, Harvey (1992, p.141) argumenta que a acumulação flexível implica em altos 

níveis de desemprego estrutural, na rápida destruição e reconstrução de habilidades, e no 

retrocesso do poder sindical. 

Para o caso brasileiro, os processos de terceirização se disseminaram nos anos 1990, 

sobretudo com a privatização das atividades econômicas até então de monopólio público. 

Druck (1999, p.123) afirma que a terceirização é a dimensão central da execução do modelo 

japonês no Brasil durante os anos 1990, cujas características particulares se mostram danosas 

aos trabalhadores. Segundo a autora, a principal base de sustentação da terceirização seria o 

“tripé” custo-qualidade-produtividade. Deste modo, não seria possível contrapor a redução de 

custos à qualidade e produtividade, como propõem outras abordagens (ABREU; SORJ, 1996; 

FARIA, 1996), uma vez que os novos padrões de competitividade exigiriam a redução de 

custos. Assim, é possível identificar na sociologia do trabalho brasileira uma abordagem da 

terceirização como um processo de perda de direitos dos trabalhadores, que critica a prática. 

Para Ricardo Antunes (2015), a terceirização não apenas amplia os processos de 

precarização, informalização e flexibilização da força de trabalho no Brasil, como também 

abre a possibilidade de perpetuação de um trabalho desprovido de sentido humano-societal. A 

ampliação da terceirização seria uma das novas formas do capital produzir mercadorias: 

“onde havia uma empresa concentrada, pode-se substituí-la por várias pequenas unidades 

interligadas pela rede, com número muito mais reduzido de trabalhadores e produzindo 

muitas vezes mais”, o que traz consequências no plano organizativo, valorativo, subjetivo, 

ideológico e político (ANTUNES, 2007, p.17). Para o autor, a terceirização faz parte, 

portanto, de um processo estrutural de precarização do trabalho caracterizado pela 

virtualização do trabalho, pela erosão do trabalho contratado e regulamentado e pela sua 

substituição por diversas formas de empreendedorismo, cooperativismo e de trabalhos 

atípicos.  

Na área da economia, por sua vez, também é possível identificar perspectivas que 

vislumbram na terceirização um processo de perdas de caráter social. François Chesnais 

(1996) analisa as redes de subcontratação como uma estratégia dos grupos japoneses para 

fazer cair sobre as empresas terceiras os riscos econômicos conjunturais, o que teria como 

consequência, para os trabalhadores terceirizados, níveis de salário inferiores e a exposição à 

precariedade. Aqui, tem-se uma tese que vê na terceirização uma forma de fragilização 

daqueles que já são os mais fracos nessa relação. Observa-se, portanto, que nas perspectivas 

que compõem esse primeiro eixo de interpretação da terceirização, está colocado o 

pressuposto de que a precarização do trabalho relacionada à terceirização não é uma 
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contingência, mas sim inerente à lógica do fenômeno (FILGUEIRAS; CAVALCANTE, 

2015). 

 Assim, o primeiro eixo entende que a terceirização representa um processo de perdas 

em múltiplos sentidos. Tomando os trabalhadores como sujeitos pertinentes para a análise do 

fenômeno, essa abordagem identifica, através da terceirização e de outras mudanças no 

mundo do trabalho, processos de flexibilização da produção que levam à precarização do 

trabalho e ao recuo do poder sindical (HARVEY, 1992; DRUCK, 1999; 2011; ANTUNES, 

2007; 2015). Ou seja, à perda de direitos do trabalho conquistados ao longo do último século. 

Extrapolando o diagnóstico da precarização do mundo do trabalho, nesse primeiro eixo 

encontram-se também diagnósticos de que a terceirização, e outras estratégias correlatas, 

significa um retrocesso da esfera do mercado em termos de justiça social. Para Honneth 

(2015a), as evoluções funestas do neoliberalismo produzem um recuo dos ganhos em 

liberdade social. Para Castel (2012), elas trazem de volta um inimigo da coesão social que já 

havia sido derrotado: a situação de vulnerabilidade da classe trabalhadora, que fica entregue à 

incerteza e, potencialmente, à miséria e à doença. Por fim, para Castells (2008), a sociedade 

em rede significa a desagregação do trabalho, uma vez que deteriora as condições de trabalho 

e de vida para grande parte dos trabalhadores. Em suma, seja a terceirização entendida como 

uma novidade do capitalismo flexível ou como uma retomada de modelos de trabalho pré-

industriais, ela tem, nesse primeiro eixo, o sentido social de um retrocesso dos processos de 

regulamentação do mercado de trabalho e de conquista de direitos trabalhistas que, nessa 

perspectiva, significa uma perda em termos de justiça social. 

Em contrapartida, o segundo eixo identifica a terceirização à revolução tecnológica e à 

globalização em um sentido positivo. Se para Harvey (1992) e Castells (2008) a inovação da 

gestão da mão de obra representada pela terceirização têm um sentido social negativo, outras 

perspectivas mobilizam essa mesma ideia em sentido positivo – de ganhos de produtividade e 

qualidade para a produção. Mobilizando o repertório de horizontalidade, democratização do 

processo de trabalho e ganhos de eficiência que caracterizam a reestruturação produtiva, 

descrevem a terceirização como uma novidade ou uma inovação no processo de 

gerenciamento da força de trabalho. Os estudos da área da administração parecem ser 

emblemáticos dessa perspectiva. De acordo com Marcelino e Cavalcante (2012), nesta área de 

estudo, a terceirização se apresenta como um processo de transformação inevitável da gestão 

da mão de obra.  Nela, a terceirização é tratada, de modo geral, como “mecanismo de gestão” 

ou “prática moderna de administração”, destacando-se a ideia de que as empresas devem 

focar em suas atividades-fim, delegando processos periféricos e acessórios a outras empresas 
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especializadas, como pode ser observado nos estudos de Alvarez (1996) e Oliveira (1994), por 

exemplo. Sendo assim, o que se percebe é uma abordagem de caráter prático que se articula 

em torno de noções como modernidade, inovação e globalização. 

No mesmo sentido, a tese da especialização flexível de Piore e Sabel (1984, p.252) 

defende que uma das formas de saída da crise dos anos 1970 seria uma mudança de 

paradigma tecnológico e um novo sistema de regulação, de modo que “métodos artesanais”, 

até então considerados marginais, tornar-se-iam essenciais à prosperidade econômica das 

sociedades capitalistas. Trata-se de uma abordagem que vê nas redes de empresa um caminho 

para a prosperidade econômica. Ou seja, a subcontratação e o trabalho a domicílio, 

identificada por Castel (2012), utilizados já no século XVI como uma forma de disputa pelo 

controle do mercado, na Inglaterra e na França, seria uma prática que, nas vésperas do século 

XXI, se tornaria central para o desenvolvimento do capitalismo. 

Numa segunda vertente da literatura sociológica brasileira (que não entende a 

terceirização como parte de um processo macrossocial de precarização do trabalho), podem 

ser identificadas pelo menos duas perspectivas. Na primeira, a terceirização é um fenômeno 

positivo porque é emblemática de uma economia moderna e globalizada e as possíveis 

consequências negativas, como a precarização do trabalho através do desrespeito dos direitos 

trabalhistas, são atribuídas a características culturais da sociedade brasileira. De acordo com 

Marcelino e Cavalcante (2012), essa percepção da terceirização está fundamentada no 

argumento de que 
 

[...] dadas as condições básicas de funcionamento de qualquer economia 
capitalista e da produção complexa em larga escala, em um contexto de 
globalização, as empresas tenderão a buscar serviços cada vez mais 
especializados para incremento da sua produtividade e da “qualidade” dos 
seus produtos (MARCELINO; CAVALCANTE, 2012, p.333). 

 
Se por um lado isso originaria redes simétricas de cooperação entre empresas, sem 

necessariamente existir uma relação de subordinação, por outro, algumas empresas utilizariam 

esse artifício apenas para reduzir custos, sem uma preocupação com as condições de 

desempenho do trabalho subcontratado. Desse modo, os estudos fariam uma diferenciação 

entre formas distorcidas de terceirização (devido a questões culturais do Brasil) e uma 

tendência global que, se bem aplicada, acarreta melhorias ao processo produtivo. Assim, esta 

vertente fala em “duas modalidades de subcontratação”: uma que envolve a terceirização da 

produção com vistas a obter maiores níveis de qualidade e produtividade, imbuída da lógica 

da inovação tecnológica e de gestão; e outra terceirização de caráter contingencial que 
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consiste na externalização da produção para redução de custos (ABREU; SORJ, 1994, p.64; 

FARIA, 1994). 

A segunda perspectiva, ligada à sociologia econômica, não pretende estabelecer a 

priori se a terceirização é um fenômeno positivo ou negativo. Esta forma de análise da 

terceirização é proposta por Sandro Ruduit Garcia (2002), que, a partir de estudos sobre redes 

de empresa no setor de telecomunicações, conclui que nelas podem estar conjugados diversos 

padrões de relação (cooperação/ subordinação) e práticas de emprego (virtuosas/precárias). O 

autor sugere que as situações de terceirização sejam avaliadas caso a caso, ao invés de se 

buscar o estabelecimento a priori do caráter positivo ou negativo da terceirização. Nesta 

perspectiva, quando, por um lado, se associam estratégias competitivas de cooperação com 

produtos técnicos complexos, há melhores condições de existência de formas virtuosas de 

emprego. Mas, por outro, quando a relação entre as empresas é de subordinação e a estratégia 

é a de redução de custos, o emprego terceirizado geralmente é precário (RUDUIT GARCIA, 

2002).  

Contudo, quando o autor contribui para o Dicionário de trabalho e tecnologia 

(CATTANI; HOLZMANN, 2011), atribui um caráter positivo à terceirização, descartando as 

suas consequências negativas ao conceito de subcontratação. Para Ruduit Garcia (2011a), 

terceirização significa transferência de parte da atividade-fim de uma empresa para outra com 

o objetivo de tornar as relações de trabalho e a organização da produção mais flexível, 

desenvolvendo maior especialização. A terceirização se distinguiria das antigas práticas de 

subcontratação, pois enquanto estas se caracterizam por relações verticais entre empresas 

contratantes e contratadas, a terceirização visa a instituir organizações mais horizontais, que 

têm o potencial de “[…] criar boas oportunidades às pequenas empresas e aos trabalhadores” 

(RUDUIT GARCIA, 2011a, p.425). Assim, enquanto define a terceirização como a 

transferência de partes do processo produtivo a empresas terceiras que gera um novo padrão 

de relacionamento e de complementariedade interfirmas, a subcontratação diria respeito às 

formas de trabalho não vinculadas à inovação gerencial ou tecnológica, como o trabalho a 

domicílio no setor têxtil e as cooperativas. Para o autor, subcontratação não é 

automaticamente sinônimo de trabalho precário (RUDUIT GARCIA, 2011b, p.374). Contudo, 

a partir de sua definição dos conceitos de terceirização e subcontratação, seria possível 

concluir que, se formas precárias de trabalho são o resultado de uma relação interfirmas é 

porque esta relação é de subcontratação e não de terceirização. 

Em suma, o segundo eixo de interpretação do significado social da terceirização 

associa a prática a aspectos considerados positivos da reestruturação produtiva, diferenciando-
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a das antigas práticas de subcontratação identificadas por alguns autores agrupados no 

primeiro eixo. Nessa perspectiva, terceirização remete à especialização, à inovação e à 

formação de redes entre empresas que levam a ganhos de qualidade, tanto da produção – que 

se torna mais eficiente – quanto do emprego, que se torna mais qualificado. Deste modo, os 

autores entendem que a terceirização tem um significado inerentemente positivo e, quando 

identificam as questões levantadas no primeiro eixo, atribuem-nas à má implementação da 

terceirização (ABREU; SORJ, 1994; FARIA, 1994) ou dão-lhe um outro nome (RUDUIT 

GARCIA, 2011a; 2011b). 

Assim, pode-se dizer que enquanto a bibliografia está de acordo sobre o impacto da 

terceirização na economia e na sociedade contemporâneas, há um dissenso sobre o que esse 

impacto significa em termos de justiça social. Enquanto para alguns as transformações 

engendradas pela crise do fordismo assumem um sentido positivo – de ganhos tecnológicos, 

de produtividade, qualidade e flexibilidade que podem levar a um melhor desenvolvimento da 

economia que seria potencialmente bom para todos –, para outros elas assumem o sentido de 

negativo de perdas e de um retrocesso social que, apesar de lucrativo para as empresas, torna 

os trabalhadores social e economicamente vulneráveis.  

Se os significados são múltiplos na literatura, não se pode esperar que seja diferente na 

realidade social brasileira, onde o debate esteve centrado, pelo menos na última década, na 

questão da regulamentação da prática. Na abordagem de sociologia moral aqui proposta, mais 

do que definir um sentido de justiça teórico para a terceirização, interessa observar como o 

ator em questão – o trabalho – mobiliza os repertórios disponibilizados pela literatura 

acadêmica para articular um sentido de (in)justiça à terceirização em sua crítica. Ou seja, não 

importa aqui definir o sentido da terceirização a priori, mas sim analisar como ele se define 

para o ator trabalho a partir de sua crítica. No entanto, antes disso, é necessário retomar a 

legislação brasileira que toca no tema da terceirização e as disputas legislativas e judiciais em 

torno dela, uma vez que elas também se apresentam como um recurso a ser mobilizado pelo 

trabalho em seu discurso. 

 

 

4.2 Disputas legislativas e judiciais sobre a terceirização no Brasil 

 

 

A terceirização é objeto de um polarizado debate na sociedade brasileira. Na última 

década, o sistema legislativo brasileiro vem debatendo a regulamentação, a proibição, a 
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liberação, e as formas de combate à prática da terceirização. Os projetos de lei 4.330/04 e 

1.621/07 são exemplares da tensão que envolve o tema, promovendo uma série de discussões 

– sobretudo sob a forma de audiências públicas30 – entre diferentes atores: trabalhadores, 

patrões, sindicatos, acadêmicos, políticos, juízes do Trabalho, etc., que aportam diferentes 

concepções da terceirização e das consequências que ela acarreta à sociedade.  

Por um lado, o PL 4.330/04 propunha a liberação da terceirização para as atividades 

fins das empresas contratantes, flexibilizando a legislação trabalhista do país, haja vista que 

hoje a prática ainda é permitida apenas no caso das atividades meio, e regulada pela Súmula 

331 do TST – o que pode ser alterado com a aprovação do PLC 30/2015 no Senado Federal. 

Por outro, o PL 1.621/07 visava a uma maior regulamentação e controle da terceirização, bem 

como a garantir direitos aos trabalhadores terceirizados, representando a postura da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), mas sendo atacado por outros atores por seu “conformismo” 

e não-combate à prática (ver, por exemplo, DRUCK, 2011). O processo de tramitação do PL 

4.330/04 – ao qual os demais projetos sobre o tema foram apensados31 – na Câmara dos 

Deputados foi turbulento, e marcado por uma forte resistência dos trabalhadores organizados, 

como demonstra o impedimento da sua votação pela tentativa de invasão da Câmara pela 

CUT em 201332. 

A aprovação do PL 4.330/04 na Câmara dos Deputados, em abril de 2015, rejeita por 

prejudicialidade todos os projetos apensados, entre eles o PL 1.621/07. Contudo, ela não 

encerra as disputas em torno da terceirização, uma vez que elas seguem vivas na possibilidade 

de reprovação do agora PLC 30/2015 na votação do Senado e de veto presidencial. De acordo 

                                                
30 Um rápido levantamento mostrou que até 2014, antes da votação do PL 4.330/04 na Câmara dos 
Deputados, havia ocorrido pelo menos uma dezena de audiências públicas em nível estadual, 
promovidas pelas Assembleias Legislativas dos estados. Além disso, outros espaços de debate sobre 
tema foram criados em âmbito federal, como a Comissão Especial sobre regulamentação do trabalho 
terceirizado e outras mesas de discussão, convocadas pela Câmara dos Deputados; além de uma 
audiência pública no Senado. 
31 Foram apensados ao PL 4.330/04 os projetos de lei 5.439/05 (que pretendia proibir a contratação de 
mão de obra por empresa interposta); 6.975/06 (que visava a criar dispositivo que obrigue as empresas 
prestadoras de serviço ao pagamento de direitos trabalhistas); 1.621/07 e 6.832/10 (que propunham 
uma maior regulamentação do trabalho terceirizado), e 3.257/12 (que dispunha sobre os direitos dos 
trabalhadores terceirizados) 
32 Conforme informações de diferentes fontes, cerca de 300 manifestantes da CUT tentaram invadir o 
Anexo II da Câmara dos Deputados, em 03/09/2013, a fim de acompanhar a votação do projeto na 
Comissão de Cidadania e Justiça. Após a polícia entrar em confronto com os manifestantes, o 
presidente da Comissão, Décio Lima (PT), adiou a sessão e garantiu que o projeto não seria votado 
durante seu mandato. Informações disponíveis em: http://www.cut.org.br/destaques/23806/vitoria-da-
cut-trabalhadores-viram-o-jogo-contra-o-pl-4330 (acesso em 19/02/2014); 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/09/03/interna_cidadesdf,386072/manif
estantes-tentam-invadir-a-camara-e-entram-em-confronto-com-a-policia.shtml (acesso em 
19/02/2014). 
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com Magda Biavaschi e Marilane Teixeira (2015, p.55), da primeira à última votação do 

projeto na Câmara houve fortes mobilizações dentro e fora do Congresso Nacional. A partir 

da aprovação do PL 4.330/04, o tema da terceirização ganhou as ruas, sendo incorporado à 

agenda de entidades acadêmicas e organizações sindicais. As mobilizações contrárias ao 

projeto de lei foram protagonizadas tanto pelas Centrais Sindicais, que convocaram 

paralizações, quanto por membros do Senado e da Comissão de Direitos Humanos, que 

organizaram novas audiências públicas em nível federal e estadual. Deste modo, as disputas 

em torno da terceirização na sociedade brasileira não apenas não se resolveram, como nunca 

estiveram tão incorporadas ao debate público após a aprovação do projeto de lei na Câmara. 

 Apesar da aprovação do PL 4.330/04 pela Câmara dos Deputados, aguarda-se ainda a 

tramitação do PLC 30/2015 no Senado, de modo que o Brasil segue sem legislação específica 

sobre a terceirização, ficando a cargo do judiciário produzir enunciados que orientem os 

julgamentos que envolvem a prática. De acordo com Liana Carleial (2012, s/p.), diante da 

Consolidação das Leis Trabalhistas, “a prática da terceirização desvirtua a conceituação e a 

identificação do empregador, uma vez que promove a presença de um intermediário entre o 

trabalhador e a firma que recebe a prestação do serviço”. Assim, a prática da terceirização  

coloca desafios à legislação e à jurisprudência e, atualmente, o direito do trabalho se orienta 

por princípios de agências internacionais para produzir jurisprudência sobre a matéria. De 

acordo com Rodrigo Carelli (2007, p.59), um desses princípios fundamentais está colocado na 

Declaração de Filadélfia da OIT, de 1944: o trabalho não pode ser tratado, de um ponto de 

vista jurídico, como mercadoria. Assim, a terceirização não deveria ser confundida com o 

fornecimento de mão de obra, o marchandage33. 

É justamente por essa falta de regulação específica que o debate sobre terceirização 

assumiu a configuração que será aqui analisada. As definições do que é intermediação de mão 

de obra, subcontratação e terceirização não estão em jogo apenas na literatura examinada 

anteriormente, mas também na legislação que toca questões pertinentes à regulamentação da 

terceirização no Brasil. Desde o início do século XX, formularam-se leis que orientaram, 

assim como os enunciados de agências internacionais, a jurisprudência do TST para o 

julgamento de casos que envolvem a terceirização, mesmo que não digam respeito 

                                                
33 É importante notar que os esforços de definição conceitual da terceirização feitos pela área do 
direito do trabalho, pela própria natureza da disciplina, procuram estabelecer um conceito restritivo do 
que deveria ou do que pode ser considerado terceirização. Exemplar deste esforço é a definição 
proposta por Carelli (2007, p.61), que coloca a terceirização como a situação em que uma empresa 
repassa um serviço para que seja realizado de forma autônoma por empresa especializada, com seus 
próprios meios de produção e pessoal. 
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exatamente a esta prática ou tratem apenas de casos específicos.  

 Já no Código Civil de 1916 estava prevista a “locação de serviços” por meio do 

instituto da empreitada, forma de terceirização utilizada na construção civil. Aqui, a 

empreitada pode ser somente de mão de obra, ou também de materiais. Segundo Carelli 

(2007, p.60), a empreitada pode tanto assumir traços da terceirização como da intermediação 

de mão de obra. Em 1943, na CLT, a terceirização é tratada somente em um dispositivo, 

também sob a forma de empreitada: o artigo 455 trata da quarteirização, impondo a 

responsabilidade solidária ao empreiteiro principal em relação ao subempreiteiro no 

adimplemento das obrigações trabalhistas. Mas é só em 1967 que a primeira permissão 

explícita da terceirização será feita, por meio do Decreto-Lei 200/67. Este se aplica a toda 

administração pública federal nas suas contratações de serviços, estando em vigor até hoje. 

Tem por objetivo impedir o crescimento desmesurado da máquina pública, estabelecendo que 

sempre que possível a administração pública deve desobrigar-se da realização material de 

tarefas executivas (CARELLI, 2007, p.60). 

 Por seu turno, a lei 6.019, de 1974, trata do trabalho temporário – com o qual a 

terceirização é muitas vezes confundida (CUNHA, 2010). A partir desta lei fica aberta a 

possibilidade de contratação de trabalho temporário por meio de empresa especializada para 

substituição de funcionário ou funcionária em férias, licença maternidade ou outra situação do 

tipo, ou em caso de acréscimo extraordinário de demanda. De acordo com Carelli (2007, 

p.61), nesta lei “não se tratou de terceirização, e sim do fornecimento de mão de obra em 

situações excepcionais para empresas que dela necessitam”. Em contraposição, Biavaschi e 

Teixeira (2015, p.43) argumentam que a “Lei do trabalho temporário” abre as portas para a 

terceirização “[…] ao introduzir mecanismos legais para as empresas enfrentarem a 

competitividade do sistema econômico globalizado, possibilitando-lhes contratar mão de obra 

qualificada por menor custo e sem responsabilidade direta dos tomadores dessa atividade”. 

Em 1983, com a lei 7.102, é regulamentada a terceirização nos serviços de vigilância 

bancária. De acordo com Carelli (2007, p.61), este foi o primeiro dispositivo a liberar 

expressamente a terceirização de serviços especializados, autorizando a contratação de 

empresas para prestação de serviços de segurança, vigilância e transporte em valores. No caso 

de atividades especializadas, há ainda as leis que permitiram a terceirização associadas à 

privatização das empresas estatais de serviço público. Em 1995, a lei 8.987 previa a 

contratação de terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares ao serviço concedido. Em 1997, a Lei Geral das Telecomunicações (lei 

9.472) dispôs que a concessionária poderia contratar terceiros para o desenvolvimento de 
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atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço (CARELLI, 2007, p.61-62). 

 Diante dessas regulamentações pontuais da terceirização, em 1986 o TST redige a 

Súmula 256, que procurava restringir a terceirização às possibilidades já previstas em lei até 

aquele momento (CARLEIAL, 2012), quais sejam, o trabalho temporário e os serviços de 

vigilância. Declarando, assim, que fora desses casos, é ilegal a contratação de trabalhadores 

por empresa interposta para o desempenho de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares aos serviços. E estabelecendo a formação de vínculo empregatício do 

terceirizado diretamente com o tomador de serviços. Conforme Carelli (2007, p.63), esta 

súmula está baseada nos artigos 2º e 3º da CLT, os quais definem empregado e empregador, o 

que coloca que uma vez que a situação real (independente da formulação no contrato de 

prestação de serviços) consubstanciasse-se naquelas definições legais, constituir-se-ia vínculo 

empregatício. A partir da Súmula 256, estabeleceu-se, no período entre 1985 e 1990, uma 

jurisprudência que considerava solidária entre empresa tomadora e prestadora de serviços a 

responsabilidade pelo cumprimento das leis trabalhistas (BIAVASCHI; TEIXEIRA, 2015, 

p.43). Mas nos anos 1990 o TST passa a ser pressionado por um movimento, formado tanto 

por setores patronais como por alguns setores de trabalhadores terceirizados, pela liberação da 

terceirização da mão de obra (BIAVASCHI; TEIXEIRA, 2015). A partir de pedido da 

subprocuradoria-geral do trabalho, o TST revisa a Súmula 256, substituindo-a pela Súmula 

331 em 1993. 

 A Súmula 331 define que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é 

ilegal, com exceção dos casos de trabalho temporário; que se forma vínculo empregatício 

diretamente com o tomador de serviços, salvo nos casos de vigilância, limpeza e serviços 

especializados ligados à atividade-meio do tomador; que não é formado vínculo de emprego 

com o tomador quando este for um órgão da Administração Pública; e que a responsabilidade 

entre empresa tomadora e prestadora de serviços no caso de inadimplemento das obrigações 

trabalhistas é subsidiária. Em 2000, contudo, a Súmula 331 é revisada para estender a 

responsabilidade subsidiária aos entes públicos tomadores de serviços 34  (BIAVASCHI; 

TEIXEIRA, 2015, p.44). É estabelecida, assim, a distinção entre atividade-fim e atividade-

meio como critério de legalidade da terceirização, sendo esta permitida apenas no último 

caso, além dos serviços de vigilância e limpeza, desde que não haja pessoalidade e 

subordinação direta entre a tomadora e os empregados da prestadora. 
                                                

34 Segundo Biavaschi e Teixeira (2015, p.44), a extensão da responsabilidade subsidiária aos entes 
públicos veio como reação ao aprofundamento da terceirização no serviço público, o que é ilustrado, 
entre outras medidas, pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 41/97, que flexibiliza as 
possibilidades do ingresso na Administração Pública direta e indireta. 
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 É neste contexto de regulação via Judiciário que os projetos de lei 4.330/04 e 1.621/07 

são formulados. O PL 4.330/04 foi apresentado pelo deputado Sandro Mabel (PR-GO) em 

continuidade ao PL 4.302/98, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O principal 

aspecto diferencial deste projeto em relação à Súmula 331 é que ele descarta a diferenciação 

entre atividade-fim e atividade-meio como critério para licitude da terceirização e descarta a 

formação de vínculo empregatício entre a tomadora de serviços e o trabalhador terceirizado 

em qualquer hipótese. Em contrapartida, o PL 1.621/07, apresentado pelo deputado 

Vicentinho (PT-SP), mantém a diferenciação entre atividade-meio e atividade-fim, 

restringindo a terceirização à primeira. Este projeto diferencia-se do primeiro, também, por 

estabelecer vínculo empregatício entre tomadora e empregados da prestadora quando 

presentes as caracterizações da relação de emprego estabelecidas pelo artigo 3º da CLT 

(CUNHA, 2010, p.81-82).  

Enquanto o PL 4.330/04 estabelece a responsabilidade subsidiária – em que a 

tomadora de serviços é acionada em caso de incapacidade da prestadora cumprir com suas 

obrigações trabalhistas, garantindo à primeira uma indenização –, o PL 1.621/07 propõe a 

responsabilidade solidária, em que tomadora e prestadora são igualmente responsáveis pelo 

cumprimento da legislação trabalhista e acionadas simultaneamente. Às tomadoras fica 

designada a incumbência de fiscalização da empresa prestadora de serviços, em que se deve 

exigir comprovantes que possibilitem controle e fiscalização da prestadora, nos casos de 

débito previdenciário, trabalhista e, ainda, a comprovação do capital social. A exigência de 

comprovação de capital social por parte da prestadora é um ponto comum nos dois projetos e 

visa a garantir a saúde econômica da empresa prestadora de serviços. 

Quanto à isonomia dos trabalhadores terceirizados em relação aos contratados 

diretamente pela tomadora, o PL 4.330/04 “garante igualdade de direitos para os terceirizados 

no que diz respeito a transporte, alimentação e assistência médica ambulatorial, quando 

disponível na empresa tomadora de serviços” (CARLEIAL, 2012, s/p.). Também estabelece 

como responsabilidade da contratante a garantia das condições de segurança e saúde, desde 

que o serviço seja prestado em suas dependências ou em local por ela designado. No entanto, 

deixa como opção da contratante estender ao terceirizado os benefícios que oferece aos seus 

empregados (CUNHA, 2010, p.75). Por seu turno, o PL 1.621/07 coloca como exigência para 

a terceirização a isonomia de condições de trabalho, salário, e de jornada de trabalho, vedando 

a subordinação dos trabalhadores terceirizados ao comando disciplinar e diretivo da tomadora. 

Deste modo, fica vedada a pessoalidade na prestação de serviços, respeitando o artigo 9º da 

CLT e o inciso III da Súmula 331 (CUNHA, 2010, p.81). 
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Com relação à representação sindical, o PL 4.330/04 não prevê a atuação sindical dos 

terceirizados, “[…] sendo que o recolhimento da contribuição compulsória deve ser feito ao 

sindicato representante da categoria profissional correspondente à atividade exercida pelo 

trabalhador na empresa contratante” (CUNHA, 2010, p.76). Em contraposição, o PL 1.621/07 

prevê a atuação sindical dos trabalhadores terceirizados, fazendo dos sindicatos um 

instrumento de controle da terceirização. A empresa que tem a intenção de realizar um 

processo de terceirização fica obrigada a informar, com seis meses de antecedência, o 

sindicado da respectiva categoria profissional, de modo que representantes dos trabalhadores 

possam participar do processo. 

Em suma, pode-se dizer que enquanto o PL 1.621/07 apresenta-se como um esforço de 

maior regulamentação da terceirização e de restrição da prática às atividades-meio, o PL 

4.330/04 autoriza a terceirização inclusive das atividades-fim, abrindo a possibilidade de 

quarteirização ao permitir que o prestador de serviço contrate empregados ou subcontrate 

outra empresa para execução dos serviços contratados, caso no qual é prevista 

responsabilidade solidária. Do ponto de vista do impacto desse projeto nas relações de 

emprego, pode-se afirmar que 
 
desde sua origem, a proposta transforma, na prática, a relação de emprego 
em relação comercial, isentando, no limite, os beneficiários da força de 
trabalho de quaisquer responsabilidades trabalhistas, correspondendo a um 
verdadeiro retrocesso em relação ao próprio entendimento da Súmula 331 do 
TST. Sob o fundamento de que a terceirização é, também, estratégia de 
gerenciamento, o autor [do PL 4.330/04] justifica a proposta por legalizar 
situação que atinge o dia a dia de milhões de brasileiros, ponderando que a 
falta de previsão legal para essa forma de contratar é que tem pautado a 
maioria dos conflitos apreciados pelo Judiciário brasileiro (BIAVASCHI; 
TEIXEIRA, 2015, p.53). 

 

Mesmo após a proposição desses projetos no Congresso Nacional, a pressão 

empresarial no sentido de eliminar os obstáculos à terceirização segue sobre o TST, com a 

entrada de Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADECON) no Superior Tribunal 

Federal (STF). Em 2010, o STF julga procedente a ADECON 16, que trata da Lei de 

Licitações, dispondo que “[…] não se transfere à Administração Pública a reponsabilidade 

pelo pagamento aos terceirizados das obrigações trabalhistas não adimplidas pelas terceiras” 

(BIAVASCHI; TEIXEIRA, 2015, p.44). Para Biavaschi e Teixeira (2015, p.44), esse 

dispositivo favorece a ampliação da terceirização no serviço público e contribui para retardar 

as execuções trabalhistas. A partir desse posicionamento do STF, o TST foi pressionado para 

adequar a Súmula 331 à ADECON 16, “[…] mantendo a responsabilidade trabalhista [dos 
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entes da Administração Pública] quando evidenciada culpa in eligendo ou culpa in 

vigilando”35 (BIAVASCHI; TEIXEIRA, 2015, p.45).  

É nesse contexto de disputas judiciais que o TST convoca a audiência pública sobre 

terceirização analisada neste estudo, mas as pressões do setor empresarial seguem sobre o 

Judiciário, pelo menos até a aprovação do PL 4.330/04 em 2015. Em 2014, uma empresa de 

celulose entra com Agravo de Recurso Extraordinário no STF (ARE 713.211), alegando que a 

proibição da terceirização de atividades-fim por parte do TST viola a liberdade de contratar 

estabelecida na Constituição Federal. A proposta ainda não foi julgada pelo STF, mas sua 

aprovação poderia deslegitimar a postura que o TST adota com a Súmula 331 (BIAVASCHI; 

TEIXEIRA, 2015, p.47). Todos os processos judiciais que envolvem a validade da 

terceirização de serviços de call center tiveram seu andamento suspenso por julgamento 

favorável do STF ao ARE 731.932, proposto por entidades patronais do setor de 

telecomunicações e telesserviços. Em contrapartida, uma ação de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF 324, ajuizada pela Associação Brasileira 

do Agronegócio, foi negada pelo STF em 2014. A ação visava a “[…] sustar todas as ações 

que tramitam na Justiça do Trabalho em que é discutida a terceirização”, sob o argumento de 

que elas provocam limitações ao direito constitucional à livre iniciativa, demandando que 

fosse declarada a inconstitucionalidade da Súmula 331 (BIAVASCHI; TEIXEIRA, 2015, 

p.47). 

Deste modo, as pressões do setor patronal brasileiro para a liberação da terceirização 

de todo tipo de atividade tiveram como palco o STF, instância máxima do poder judiciário no 

Brasil, e se deram no sentido de deslegitimar os posicionamentos do TST sobre a questão da 

regulação da terceirização. Contudo, essas pressões não se restringiram a esta esfera do poder. 

Em abril de 2015, como já mencionado, a Câmara de Deputados aprovou o PL 4.330/04, com 

230 votos a favor e 203 contra, demonstrando um eco dessas pressões também no poder 

legislativo.  

Como argumentado no capítulo 2, esta tese se dedica ao estudo das questões morais 

imanentes aos fenômenos sociais, mas não rejeita – como pressuposto teórico, que se mostra 

de grande valia para o tema em questão – as relações de força que também os perpassam. 

Assim, os projetos de lei e as ações judiciais aqui descritas são uma forma de vislumbrar as 

relações de força que marcam as disputas em torno da terceirização na sociedade brasileira. 

                                                
35 Segundo Biavaschi e Teixeira (2015, p.45), “culpa in eligendo está justificada na má escolha em 
relação à contratada; a in vigilando decorre da ausência de fiscalização por parte da tomadora quanto 
ao pagamento dos direitos trabalhistas dos terceirizados”.  
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Evidenciam-se neles os interesses de atores sociais distintos cujo antagonismo se manifesta 

em dois projetos de lei também antagônicos. Enquanto o PL 4.330/04 representa os interesses 

patronais de eliminar as barreiras à terceirização de mão de obra no Brasil, que também ficam 

expressos nas diversas ações judiciais apresentadas por suas associações junto ao STF, o PL 

1.621/07 foi uma resposta dos trabalhadores que, alinhando-se à postura do TST, visou a 

resistir à potencial relativização e erosão de seus direitos propostas pelo setor patronal por 

meio do PL 4.330/04. 

Assim, não se pode negar que a questão da regulação da terceirização no Brasil se 

constrói através de uma disputa entre interesses de classe que se desenvolve nos âmbitos 

legislativo e judiciário. A audiência pública do TST sobre terceirização é convocada em meio 

a essas disputas, que naquele momento giravam em torno da Súmula 331. Diante da 

necessidade de sua revisão colocada pelo STF, abriu-se também um espaço para demandas 

por seu cancelamento, da parte de alguns setores econômicos (BIAVASCHI; TEIXEIRA, 

2015, p.46). É neste contexto judicial e regulatório que o TST convoca sua primeira audiência 

pública, cuja relevância para a compreensão das reconfigurações das lutas do trabalho frente à 

terceirização será demonstrada a seguir. 

 

 

4.3 Equidade e abertura: a audiência pública do TST como espaço democrático 

 

 

 A audiência pública convocada pelo TST em 2011 constitui-se numa fonte de análise 

fundamental para a compreensão, a partir de um ponto de vista moral, das principais questões 

levantadas pela terceirização na realidade brasileira, assim como dos principais argumentos 

mobilizados nas disputas que a concernem. Primeiramente, a iniciativa do TST em convocar a 

audiência demonstrou sua disposição “[…] de proceder à interlocução com os agentes 

envolvidos com as questões judicializadas que, especialmente no caso em questão, afetam o 

conjunto dos trabalhadores e da sociedade brasileira” (BIAVASCHI; TEIXEIRA, 2015, p.46). 

Além disso, “[…] a audiência pública do TST sobre terceirização constituiu-se como um 

espaço social de lutas político-cognitivas entre os diversos agentes” (SILVA, 2014, p.20). 

Trata-se, portanto, de um debate público sintetizador dos diferentes posicionamentos 

existentes sobre a terceirização no Brasil, no qual os atores interessados estão equivalente e 

amplamente representados. Deste modo, a pertinência de sua análise se justifica pelo valor 

simbólico que ela guarda ao preconizar valores democráticos, como o espírito de abertura 
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(FERRARA, 2014); bem como pelo fato de consolidar um espaço de disputa entre interesses 

divergentes capaz de neutralizar, mesmo que artificialmente, a assimetria existente entre os 

atores na realidade social através de sua representação equitativa no debate. 

A audiência pública sobre terceirização convocada pelo TST em 04 de agosto de 2011, 

e realizada em 04 e 05 de outubro do mesmo ano36, é a primeira a ser promovida por esse 

Tribunal. A possibilidade de realização da audiência é fruto de uma alteração do regimento 

interno que sugere uma abertura do TST à sociedade e um protagonismo de valores 

democráticos na orientação de uma instituição que parece contradizer a tese de um 

fechamento das instituições à crítica social (BOLTANSKI, 2015), exposta no capítulo 3. Para 

o TST, a necessidade de promover uma audiência pública sobre terceirização é justificada 

pelos mais de cinco mil recursos nos quais é discutida a licitude da terceirização de mão de 

obra que tramitavam no Tribunal naquele momento (TST, 2011b). O TST considera que esses 

processos “suscitam múltiplas, tormentosas e atormentadoras questões sobre a terceirização 

nas relações individuais e coletivas de trabalho” e considera “notórios os impactos 

econômicos e sociais para o País das decisões judiciais sobre terceirização” (TST, 2011b, 

fl.1)37.  

 Em seu discurso de abertura da audiência pública38, o então presidente do TST, 

ministro João Oreste Dalazen, caracteriza o evento como  “o ato de ouvir o povo” e destaca 

que o Tribunal considera “necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato 

subjacentes a dissídio de grande repercussão social ou econômica, pendente de julgamento no 

âmbito do Tribunal”. Esse discurso, permeado por um esforço de conciliação entre interesses 

divergentes, tem por objetivo servir de introdução ao debate, e se estabelece como ponto de 

referência no decorrer da audiência pública. Nesse sentido, Dalazen se engaja numa 

caracterização da terceirização que procura levar em consideração tanto os interesses do 

capital, como os interesses do trabalho. Entende que a terceirização é “uma medida de 

ordenação da força produtiva, um método de organização dos fatores da produção”, de “um 

fenômeno irreversível da economia mundial”, do qual “não há indícios, ainda que remotos, do 

seu arrefecimento”. Contudo, destaca que a terceirização também pode ser usada como uma 

forma de “barateamento dos custos da produção [que] enseja a precarização das condições de 
                                                

36 A audiência aconteceu nas dependências do TST em Brasília, e foi transmitida pela internet pelo site 
do Tribunal (http://www.tst.jus.br), onde encontram-se disponíveis a gravação em vídeo da audiência 
e os materiais audiovisuais utilizados pelos participantes. 
37 No momento da convocação da audiência, foi demandada a suspensão do julgamento dos processos 
sobre terceirização até a realização desta (TST, 2011a). 
38 A transcrição do discurso de abertura pode ser encontrada no apêndice A, junto à transcrição da 
audiência pública. 
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trabalho”, alertando que “a corda rompe na ponta mais fraca” como forma de destacar as 

consequências que ela acarreta aos trabalhadores. 

Em seu discurso, Dalazen faz uma retomada histórica da terceirização e da legislação 

que a toma como objeto, colocando que “já na segunda metade do século XIX, o avanço 

tecnológico industrial concebeu a ideia de aplicar investimentos em países mais atrasados, 

para colher ali matéria-prima mais barata”. Atribui às “exigências mercadológicas e [ao] 

acirramento técnico das ferramentas de gestão” a diversificação de espécies de terceirização: a 

terceirização simples, em que a prestação de serviço ocorre dentro do espaço da contratante, 

que diz o que e como deve ser feito; a terceirização em que o prestador de serviços está fora 

do país; a terceirização completa; parcial; por substituição; ou por cogestão, entre outras 

modalidades. A questão geradora de incerteza se coloca, para o TST, quando esses “avanços, 

no plano da administração e da economia, naturalmente invadem e perturbam o Direito do 

Trabalho”. Assim, convida os expositores a debaterem a “conveniência de manutenção do 

critério eleito para diferenciação da licitude do procedimento da terceirização”, qual seja, a 

diferenciação entre atividade-meio e atividade-fim cunhada pelo Tribunal por meio da Súmula 

331.  
 
Será que o critério da atividade-fim não é demasiado impreciso e de 
caracterização duvidosa e equívoca, ao ponto de não transmitir a desejável 
segurança jurídica? Seria esse parâmetro ainda suficiente e consentâneo com 
a diversidade dos métodos organizacionais das empresas na 
contemporaneidade? Eis aí uma reflexão que não cala e que se impõe [...] 
(João O. Dalazen, presidente do TST). 

 

Em suma, o discurso de Dalazen não apenas procura acolher os diferentes pontos de 

vista possíveis sobre a terceirização, como também coloca a pertinência da Súmula 331 em 

discussão na audiência pública. Trata-se de uma postura emblemática do espírito de abertura 

que permeia a iniciativa do TST em convocar uma audiência pública sobre o assunto. 

Portanto, a audiência pode ser caracterizada como um espaço de discussão orientado por 

valores democráticos, que está interessado na pluralidade de argumentos possíveis sobre a 

questão e que cria as condições necessárias para que eles sejam ouvidos em um âmbito 

institucional. Nesse sentido, é uma fonte importante para o estudo do conteúdo da crítica do 

trabalho na medida em que é pautada por uma valorização do debate público e uma abertura à 

inovação e à transformação (FERRARA, 2014). Além disso, a audiência pública se constitui 

como espaço de exceção à impermeabilidade das instituições com relação à crítica não apenas 

por proporcionar um espaço de debate – já que esses espaços existem também em outras 
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instituições, como o Congresso Nacional –, mas também porque extrapola a ideia de uma 

“querela entre experts” (BOLTANSKI, 2015) porque assegura uma divergência de 

posicionamentos entre os participantes. Além disso, quando chamado pela Câmara Federal a 

contribuir sobre a questão da regulação da terceirização, o TST elabora um parecer no qual se 

mostra permeável aos argumentos aportados pelo trabalho, denunciando que a aprovação do 

PL 4.330/04  
 
[…] provocará gravíssima lesão social de direitos sociais, trabalhistas e 
previdenciários no País, com a potencialidade de provocar a migração 
massiva de milhões de trabalhadores hoje enquadrados como efetivos das 
empresas e instituições tomadoras de serviços em direção a um novo 
enquadramento, como trabalhadores terceirizados, deflagrando 
impressionante redução de valores, direitos e garantias trabalhistas e sociais 
(TST, 2013). 

 

Essa abertura do TST à crítica social não anula automaticamente o diagnóstico de 

Boltanski (2015) sobre o fechamento das instituições num contexto de dominação gestionária, 

mas mostra como algumas instituições, em alguns momentos específicos, podem se fazer 

permeáveis à crítica na medida em que estiverem comprometidas com os valores 

fundamentais da democracia39. Nesse sentido, ao preconizar a ideia de abertura e ao se 

mostrar aberta à pluralidade de interesses inerente à vida em sociedade, a audiência pública 

pode ser caracterizada como um espaço de disputa entre interesses divergentes que se 

desenrola de acordo com o espírito democrático. No despacho e no edital de convocação de 

audiência pública (TST, 2011a; 2011b), Dalazen convida a se pronunciarem “pessoas com 

experiência e reconhecida autoridade em matéria de terceirização, objetivando esclarecer 

questões fáticas, técnicas (não jurídicas), científicas, econômicas e sociais relativas ao 

fenômeno da subcontratação de mão de obra por meio de interposta pessoa” (TST, 2011b, 

fl.1). Houve 221 requerimentos para participação na audiência pública, dos quais 49 foram 

selecionados e divulgados no Despacho que Habilitação de Participantes da Audiência 

Pública (TST, 2011c), embora tenha havido na prática 51 pronunciamentos. A seleção visou a 

“garantir, tanto quanto possível, a participação equilibrada dos diversos segmentos da 

sociedade a que a questão está afeta e, sobretudo, a participação paritária de representantes do 

Capital e do Trabalho” (TST, 2011c, p.5). 

Deste modo, além de produzir um espaço de disputa de interesses divergentes 

                                                
39 A especificidade e fugacidade desse momento de abertura se torna ainda evidente quando Ives 
Gandra Filho, atual presidente do TST, acusa a justiça do trabalho de paternalismo, sugerindo uma 
maior flexibilização da legislação trabalhista e a aprovação do PLC 30/2015 (DOCA, 2016). 
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permeado por um espírito de abertura, há uma preocupação, na organização da audiência 

pública, em neutralizar, mesmo que artificialmente a assimetria das relações de força que 

perpassam a questão da regulação da terceirização. A preocupação em garantir que capital e 

trabalho sejam equitativamente representados também se manifesta no discurso de abertura de 

Dalazen, que demonstra que a audiência pública foi construída a partir do princípio de que a 

terceirização é um fenômeno multifacetado, que deve ser analisado em sua pluralidade. Nele, 

Dalazen reafirma a preocupação em garantir “a participação das diversas correntes de 

opinião”, em uma “sociedade pluralista e complexa como a brasileira”. E caracterizou a 

audiência como um mecanismo de “diálogo com os diversos segmentos da sociedade, 

presumivelmente afetados por uma decisão, na busca de inteirar-se de dados da realidade”, 

que garante uma aplicação das informações prévias acerca dos fatos para melhor aplicação do 

Direito a eles e, consequentemente, “maior legitimação das decisões do Tribunal”. O 

presidente esclarece que o objetivo da audiência não é, portanto, “a coleta de opiniões 

jurídicas”, demandando que os expositores não tratem de questões estritamente jurídicas em 

suas intervenções. O que a realização de tal audiência almeja é “trazer mais mundo para os 

autos” e “inspirar o Congresso Nacional na já tardia regulamentação da matéria”. 

  Além disso, Dalazen alerta para as questões de justiça inerentes à terceirização: o 

Tribunal aspira a uma “legislação equilibrada que compreenda [...] que se cuida de um 

fenômeno que vai muito além da organização da produção”. Defende que a normatização da 

terceirização deve ser feita visando que “a força de trabalho do homem não é mercadoria”, de 

modo que “nenhuma ordenação do processo produtivo pode menoscabar a dignidade da 

pessoa humana. Nenhum método administrativo pode provocar diminuição das garantias 

sociais”. Nesse sentido, sustenta que a “quebra [do] vínculo de solidariedade” entre os 

trabalhadores, provocada pelo “fatiamento das atividades empresariais”, enfraquece os 

sindicatos e empobrece os trabalhadores. Assim, enquanto o TST considera que a 

“terceirização pode revelar-se forma inteligente e necessária de organização dos fatores de 

produção”, insiste que a prática não pode ser adotada sem responder “que tipo de 

terceirização queremos? Quais os seus limites?”. O presidente do TST questiona se, “no 

fundo, bem no fundo”, a pergunta central não seria “que tipo de sociedade pretendemos 

edificar?”. 

 Tendo essas questões como ponto de partida, pode-se caracterizar a audiência pública 

do TST sobre terceirização também como um espaço de disputa entre interesses divergentes e 

de diálogo aberto, orientado à justiça social e ao bem comum. Assim, há uma exigência que 

pesa sobre os atores – sejam representantes do capital ou do trabalho – no momento de seus 
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pronunciamentos: o de fazer referência à justiça, construindo seus argumentos não apenas de 

um ponto de vista estratégico e utilitário, mas também de um ponto de vista moral que os 

legitime num espaço de debate público, aberto e democrático. Além de colocar essa questão 

aos pronunciantes, o TST parece tê-la colocado a si mesmo no momento de organização da 

audiência pública.  

Observa-se uma clara preocupação com a representação paritária dos diversos 

interesses e das diferentes facetas do fenômeno na estruturação da audiência pública. Na 

abertura da audiência, houve quatro pronunciamentos de representantes de instituições afetas 

à questão da terceirização: do presidente do TST, João Oreste Dalazen; do Procurador-Geral 

do Trabalho, Luiz Antônio Camargo de Melo; do Presidente do Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante; e da Procuradora Geral da União, Hélia 

Maria Bettero, representando o Advogado Geral da União. A audiência pública contou com 51 

pronunciamentos de 15 minutos, 25 de representantes do capital e 26 de representantes do 

trabalho, os quais se intercalaram. A audiência foi dividia em oito blocos, quais sejam: 

terceirização em geral, com 18 intervenções; marco regulatório da terceirização, que contou 

com dois pronunciamentos; setor bancário/financeiro, com cinco; telecomunicações, com 

duas falas; indústria, com seis; serviços, com sete intervenções; setor elétrico, com seis; e 

tecnologia da informação, com cinco participantes.  

 Para além dos setores econômicos que representam, os participantes da audiência 

pública podem ser agrupados em cinco categorias de filiação, referentes a suas ocupações e ao 

papel que vêm desempenhar na audiência: pesquisadores, especialistas em direito, patrões e 

trabalhadores, e representantes de alguma instância do Estado. Os pesquisadores são 

professores universitários ou membros de institutos de pesquisa, distribuídos em diferentes 

áreas de conhecimento, que se apresentam de forma independente, ou representando alguma 

entidade. Por sua vez, os especialistas em direito são advogados, juízes, desembargadores que 

representam associações patronais, de magistrados, ou de trabalhadores. Patrões e 

trabalhadores representam suas respectivas classes através de associações patronais e 

sindicatos. Por fim, os representantes do Estado são membros do legislativo, e procuradores e 

auditores a serviço do poder judiciário40. Abaixo, a Tabela 1 demonstra a distribuição 

numérica da representação dos interesses de classe de acordo com essas categorias. 

 

                                                
40 No apêndice B, podem ser encontrados quadros em que os participantes estão agrupados em suas 
respectivas categorias, de acordo com os interesses que representam (capital ou trabalho) e no qual é 
indicada a ordem de seu pronunciamento na audiência (por meio do número que antecede seu nome). 
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Tabela 1: Representação dos interesses de classe por categoria 
 

 

Fonte: elaboração própria a partir da audiência pública 

 

 Para o caso dos pesquisadores, a tabela 2 ilustra como estes estão distribuídos entre 

capital e trabalho, conforme sua área de conhecimento. 

 
Tabela 2: Pesquisadores por área de conhecimento 

 
Área de 

conhecimento 
Representantes 

do trabalho 
Representantes 

do capital 
Sociologia 4 0 
Economia 3 1 
Direito 1 0 
Administração 1 1 

Total 9 2 
Fonte: elaboração própria a partir da audiência pública 

 

 A pluralidade de atores – pesquisadores, juristas, empresários, representantes 

sindicais, professores universitários, deputados federais, etc. – contribui para a riqueza da 

audiência pública como fonte de análise do conteúdo da crítica do trabalho. A preocupação 

em garantir a representação de diferentes atores, grupos e setores econômicos faz dela uma 

síntese do debate sobre terceirização no Brasil. Neste sentido, a audiência pública, tomada 

como fonte de análise do conteúdo da crítica do trabalho, representa um espaço de abertura da 

Justiça do Trabalho brasileira à crítica enunciada pelo trabalho, e também aos argumentos 

justificatórios da terceirização fornecido pelos representantes do interesse do capital. A 

audiência pública do TST sobre terceirização é um espaço privilegiado para a análise do 

conteúdo da crítica do trabalho uma vez que se constitui em um espaço democrático em que 

capital e trabalho têm uma representação equitativa quanto ao número de participantes e ao 

tempo de fala, forjando uma simetria formal entre eles.  

Trata-se de um espaço em que a relação de forças inerente a esses dois atores fica 

formalmente suspensa pela exigência de uma referência à justiça que é própria à situação da 

audiência, o que coloca a necessidade de legitimação dos argumentos apresentados para além 

da força que seus interesses têm nas relações sociais. Entretanto, mesmo que a audiência forje 

Categoria Representantes 
do trabalho 

Representantes 
do capital 

Pesquisadores 9 2 
6 Especialistas em Direito 6 

Trabalhadores 8 0 
Patrões 0 16 
Estado 3 1 

Total 26 25 
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uma simetria entre capital e trabalho ao trazê-los em número igual de representantes para o 

debate, a assimetria estrutural existente entre eles não se desfaz: se estes não fossem atores 

inerentemente antagonistas, não haveria a necessidade de garantir uma igualdade formal para 

confrontá-los em um espaço democrático. Apesar desta tese estar mais interessada nas 

questões morais que perpassam esse antagonismo e, mais especificamente, a questão da 

regulação da terceirização, não se pode perder de vista a forma como esses interesses 

antagônicos se manifestam no debate. Assim, o intuito a seguir é mostrar a forma como esse 

antagonismo persistiu e se reformulou na audiência pública através da análise dos diferentes 

posicionamentos tomados pelos atores em seus pronunciamentos. 

 

 

4.4 Disputa de interesses: posicionamentos irreconciliáveis sobre a terceirização   

 

 

A audiência pública do TST sobre terceirização constitui-se, como argumentado 

anteriormente, em um espaço de exceção ao fechamento das instituições em relação à crítica 

que é característico da dominação gestionária, estabelecendo uma discussão pautada por 

valores democráticos, como o debate público, o espírito de abertura e a igualdade. Ao mesmo 

tempo em que coloca um espírito democrático como horizonte de justiça ao qual as falas dos 

participantes devem atender, as relações de força e os interesses divergentes que caracterizam 

a relação entre capital e trabalho na realidade brasileira se mantém ao longo do debate. Assim, 

a audiência pública permite observar, simultaneamente, as questões morais e as questões de 

força e interesse que perpassam o tema da terceirização. Ou seja, o equilíbrio construído 

através da organização da audiência, descrita anteriormente, é fundamental para que questões 

morais e de justiça possam ser analisadas; contudo, esse equilíbrio formal não poderia ser 

capaz de anular o antagonismo dos interesses do capital e do trabalho. Trata-se de um 

antagonismo fundamental a qualquer sociedade capitalista, que se apresenta no debate através 

da denúncia de um jogo de forças mais favorável ao capital no capitalismo flexível, analisado 

no capítulo 6, e da tomada de posicionamentos irreconciliáveis sobre a regulamentação da 

terceirização. 

Sendo assim, este subcapítulo se dedica à análise desses posicionamentos 

identificados nas falas dos representantes de ambas as classes, de modo a sistematizar as 

tensões e contradições que eles expressam. Além disso, a análise dos posicionamentos permite 

vislumbrar a forma como o antagonismo entre os interesses patronais e os interesses dos 
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trabalhadores se contrapõem e se sobrepõem diante da questão da regulamentação da 

terceirização no Brasil. Deste modo, capital e trabalho são analisados de modo dicotômico a 

fim evidenciar a forma como o embate entre esses dois atores se coloca na questão da 

regulação da terceirização. 

Foram identificados cinco posicionamentos distintos assumidos pelos participantes da 

audiência pública. Nas 25 declarações feitas por representantes dos interesses empresariais, é 

possível identificar dois posicionamentos em relação à regulamentação da terceirização, 

classificados como pró e pró, mas regulamentação. De um lado, há aqueles que são 

plenamente favoráveis à liberação da terceirização a todos os tipos de atividade de uma 

empresa, julgando que a restrição da terceirização às atividades-meio é um critério imaginário 

criado pelo TST – os denominados pró. De outro lado, há aqueles que também são 

plenamente favoráveis à terceirização, mas aceitam que ela seja regulada de alguma forma 

pelo Estado, seja pelo critério da atividade-fim, seja por outros critérios mais flexíveis – 

chamados pró, mas regulamentação. 

 O primeiro grupo, pró, no qual se enquadram a maior parte dos representantes do 

capital41, defende a terceirização como meio de especialização da empresa – condição 

fundamental de sobrevivência em uma economia global e competitiva. Para esses 

participantes, não há sentido em regulamentar terceirização no Brasil, na medida em nenhum 

outro país, segundo eles, a regulamentou. A distinção entre atividade-meio e atividade-fim, do 

mesmo modo, existiria apenas no Brasil. Além disso, os especialistas em direito que assumem 

essa posição sustentam que não há razões constitucionais para proibir a terceirização. Assim, 

a proibição da terceirização, além de não ter sentido legal, teria consequências sociais graves: 

ela significa constranger a livre iniciativa econômica, o que causaria precarização, 

insegurança jurídica e prejudicaria os consumidores. 

 Ao tomar emprestada a palavra “precarização”, tipicamente mobilizada nas denúncias 

do trabalho, os participantes que se posicionam a favor da terceirização e contra sua 

regulamentação querem dizer que a proibição da terceirização precariza a atividade 

econômica, dado que constrange seu movimento. 
 

                                                
41 São 16 participantes que se declaram como pró terceirização: Lívio Giosa (CNAM), Adauto Duarte 
(FIESP), Murilo Portugal Filho (FEBRABAN), Emerson Almeida (CNI), Paulo Simão (CBIC e 
SINDUSCON), Percival Maricato (CEBRASSE), Nelson Leite (ABRADEE), Reges Bronzatti 
(ASSESPRO), Gerson Schmitt (ABES), Cláudia Viegas (Economia/USP), Adriano Dutra da Silveira 
(Advogado especialista em Gestão Empresarial), Fábio Abranches (ABIT), Sônia Bridi (ABRAREC), 
Carlos Ari Sundfeld (TELEBRASIL), Inaldécio Gomes (Ministro do TST), Celita Sousa (FEBRAC; 
FENAVIST; FECOMERCIO-DF). 
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Se a atividade econômica tem um movimento que é o mesmo do vento, se 
você pegar um vento e colocar dentro da garrafa, ele perde a sua principal 
característica que é capacidade de fazer o movimento. Você abre a garrafa e 
ele não sai, porque ele é só ar. Se nós também tirarmos a possibilidade de 
uma empresa se adaptar, mudar os produtos, mudar a sua organização em 
virtude do que os clientes demandam, nós estamos tirando dela a própria 
essência da atividade econômica (Adauto Duarte, FIESP). 
 

 Sem o livre movimento, a atividade econômica se torna, segundo a lógica apresentada, 

precária, frágil, desprovida de sua essência. Uma outra forma pela qual a proibição da 

terceirização faria a atividade econômica se precarizar é a insegurança jurídica. Não sabendo 

se a forma pela qual escolheu terceirizar é legal, a empresa teria problemas na gestão dos 

trabalhadores e na organização da produção. Eliminar o critério da atividade-meio seria, 

portanto, uma forma de promover a “paz” e reduzir a incerteza. 
 
A pacificação jurídica passaria por não se discutir a questão da atividade-
fim, atividade-meio, pra gente fortalecer muito a questão do serviço ser 
especializado, e de não haver nada, nenhum requisito de vínculo de 
emprego, especialmente pessoalidade e subordinação, em relação ao terceiro 
(Adriano Silveira, especialista em gestão de terceiros). 
 

 Finalmente, a proibição da terceirização significaria um entrave à livre concorrência, o 

que eleva os custos para o consumidor final. Ela é, então, contrária aos interesses dos 

cidadãos, entendidos aqui como consumidores. 
 
Nesta realidade, não tem sentido restringir a terceirização como atividade- 
meio ou impedi-la como atividade-fim. É preciso liberar a economia dos 
grilhões, deixar fluir, evoluir, atender os consumidores – todos nós temos 
essa obrigação (Percival Maricato, CEBRASSE). 
 

 O que se pode observar aqui é uma concepção da terceirização como prática de gestão, 

mas não como forma de relação de trabalho. Em outras palavras, esses discursos empreendem 

uma leitura da realidade como sistema econômico, a qual percebe o valor de uma sociedade a 

partir da quantidade de recursos econômicos que ela recebe e produz. 
 
Limitar a terceirização incentiva a precarização porque jogamos as pessoas 
na informalidade. Eu podia mencionar pra vocês alguns setores que o setor 
foi todo para o exterior, o que ficou aqui ficou sem carteira assinada, sem 
direito, sem nada, perdeu competitividade. Então, querer limitar algo 
significa precarizar, empurrar a pessoa pro outro lado da cerca. Retirar a 
competitividade da empresa perante o concorrente internacional significa 
tirar oportunidades no Brasil, reduzir os investimentos no país. Por incrível 
que pareça, significa reduzir a livre iniciativa, reduzir a livre concorrência, já 
que nós não conseguimos concorrer com quem está no exterior. Reduz a 
possibilidade do pleno emprego, já que estamos transferindo emprego pra 
fora e há menor oportunidade da pequena empresa que normalmente procura 
se especializar pra atender (Adauto Duarte, FIESP). 
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Observa-se, portanto, a defesa do ideário de uma economia liberal mobilizado nos 

argumentos daqueles que se colocam a favor da terceirização e contrários à sua 

regulamentação. Para eles, é a autorregulação da economia que pode produzir um equilíbrio 

entre interesses dos trabalhadores e os interesses empresariais e que possibilitará o 

desenvolvimento social. É importante notar que, aqui, a terceirização é entendida nos limites 

de um fenômeno econômico, e que desenvolvimento social tem o sentido de desenvolvimento 

econômico nacional.  
 
Criar obstáculos à terceirização, no nosso entendimento, não trará mais 
progresso ao desenvolvimento e geração de emprego. Entendemos que 
daremos impulso à produção de países que não realizam audiências, debates 
públicos como este, se camuflam atrás de produção que estão estampadas na 
mídia como melhoradas e não estão, como foi falado ontem a respeito da 
China, não estão! E geram competitividade desleal pro nosso setor e pro 
nosso país (Fábio Abranches, ABIT). 
 

Por seu turno, o grupo pró, mas regulamentação, aquele que defende a terceirização 

mas que aceita sua regulamentação42, apresenta posicionamentos diversos. Há aqueles que 

aceitam a distinção entre atividade-fim e atividade-meio como critério de regulamentação e de 

limitação da terceirização; aqueles que propõem substituí-lo por outro critério; os que 

entendem que não pode haver uma norma única sobre o tema; e os que alegam que já há 

legislação para regular a terceirização.  

Para o primeiro caso, que aceita a distinção entre atividade-meio e atividade-fim, 

observa-se que não há necessariamente um posicionamento de que este é o melhor critério 

para regular a matéria. A preocupação desses atores é a de demonstrar que as terceirizações 

empreendidas em suas empresas ou em seu setor econômico respeitam este que é o critério 

vigente.  
 
[…] basta passar os olhos nas listas de atividades do que fazem os 
correspondentes bancários para os clientes dos bancos e aquilo que fazem as 
agências bancárias. Basta passar os olhos para ver que nós não podemos 
confundir a simplicidade da função dos correspondentes que prestam 
serviços básicos a uma população ou desassistida por grandes distâncias ou 
desassistida no seu local de moradia ou de trabalho, e a complexidade de um 
estabelecimento bancário. Então, não se transferiu e nem vai se transferir 
para o correspondente a atividade bancária (Magnus Apostólico, CONSIF). 
 

                                                
42  Nove participantes foram classificados como pró, mas regulamentação: José Pastore 
(Administração/USP), Gesner Oliveira (ABRADEE), Márcio Milan (CNC), Nelson Mannrich 
(ANDT), Sandro Mabel (Deputado Federal PR-GO), Magnus Apostólico (CONSIF), Topázio Silveira 
(ABT), Diogo Clemente (SIESP), Edmundo Oliveira (Brasscom). 
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Assim, mesmo que não advoguem diretamente pela regulamentação da terceirização 

no Brasil, aceitam-na. Ao procurarem demonstrar (no caso acima, inclusive por meio de 

recursos audiovisuais) que respeitam o critério da atividade-fim em suas empresas, indicam 

aceitar que a prática seja regulada dessa maneira.  

No segundo caso, os atores consideram inadequada a distinção entre atividade-fim e 

atividade-meio, de modo que propõem outros critérios para definir a licitude de um processo 

de terceirização. Para alguns destes, seria suficiente garantir a estabilidade econômica da 

empresa prestadora de serviços, de modo que não importaria determinar se os serviços 

correspondem à atividade principal da empresa que os contrata. Essa perspectiva está 

representada no PL 4.330/04, que estabelece como requisito para o funcionamento de 

empresas prestadoras de serviço um capital social mínimo compatível com o número de 

empregados. 

Um outro critério alternativo proposto por esse posicionamento é o da especialização, 

que seria regulado através da determinação de que uma empresa prestadora de serviços deve 

ter objeto único ou objetos afins. Para os atores que o defendem, o critério da especialização 

garantiria excluir do processo competitivo os “maus empregadores” que “precarizam a mão 

de obra”. 

 
Então, quais são as principais preocupações nossas? Terceirizar por 
especialidades. Então, a empresa prestadora de serviço a terceiros é empresa 
especializada, que presta ao contratante serviços determinados e específicos. 
Nós não podemos, ministro, pegar uma empresa que terceiriza limpeza, 
vigilância, lançamento de foguete, câmara de televisão e tudo. Não, não, 
não, não. Ela tem que ser especializada. A empresa prestadora de serviços 
deverá ter objeto social único, sendo permitido mais de um objeto apenas 
quando se tratar de atividades correlatas (Sandro Mabel, Deputado Federal 
PR-GO). 
 

O terceiro caso é daqueles atores que defendem que a regulamentação da terceirização 

não pode se dar por uma norma única. Chamam a atenção para a diversidade de formas de 

terceirização e a especificidade dos setores econômicos, argumentando realidades diferentes 

não podem ser administradas com uma regra comum a todos. Segundo José Pastore (USP), 

nenhuma lei geral seria capaz de “cobrir tamanha diversidade no campo da terceirização”. 

Assim, entende-se que a regulamentação deve se dar por meio da negociação: ela deve ser 

“discutida em fórum, onde todos possam opinar”. 
 
[...] a preocupação é que se espera um equilíbrio em toda essa parte, a parte 
do trabalhador, a parte da indústria, a parte do comércio. E que isso hoje é 
uma parceria [entre indústria e comércio], uma parceria que vem dando 
certo, uma parceria de sucesso [...] (Márcio Milan, CNC). 
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No sentido de demonstrar o “sucesso” das regulamentações via negociação, são 

trazidos exemplos de autorregulação do setor de telesserviços, em que empresas tomadoras, 

prestadoras e sindicatos estabelecem alguns pontos básicos sobre como a terceirização deve 

acontecer. No caso do setor de telesserviços, “todas as empresas são empresas profissionais” 

que estabelecem relações “organizadas e maduras” com as contratantes: 
 
A formalização das contratações de profissionais: 100% dos nossos 
profissionais são regidos pela  CLT [Consolidação das Leis do Trabalho]. A 
existência de locais específicos para a prestação de serviço. De forma 
inédita, em 2005 nós fizemos a auto-regulamentação do setor e já tratávamos 
da questão dos empregados em 2005. Temos um CNAE [Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas] específico, um CBO [Classificação 
Brasileira de Ocupações] na CLT, jornadas de 36 horas semanais, 
regulamentação pelo anexo 2 da NR [Norma Regulamentadora] 17, que 
estabelece todas as questões de ergonomia. […] Estamos celebrando, há 
mais de 12 anos, convenções coletivas com os sindicatos que representam os 
trabalhadores na nossa categoria (Topázio Silveira, ABT).  
 

Observa-se, na perspectiva de que a da terceirização não deve ser regulada por uma lei 

geral, uma percepção de que a regulamentação da terceirização está associada com a garantia 

de direitos trabalhistas. Para Diogo Clemente, representante da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (FIESP), a “boa terceirização” deve “dar proteção ao trabalhador, seja 

ele trabalhador regular da empresa, seja ele um trabalhador terceirizado”. Contudo, diante da 

multiplicidade de realidades da terceirização, entende-se que as proteções trabalhistas não 

devem ser garantidas a todos os trabalhadores da mesma forma: 
 
[...] Entendo que há dois tipos de proteção: as proteções básicas e as 
proteções complementares. Para a formulação das básicas, evidentemente o 
caminho é a lei. Para a formulação das complementares, o caminho é a 
negociação, dada a diversidade que existe em setores e ramos de atividades 
(José Pastore, Administração/USP). 

 

Por fim, para alguns dos atores que são favoráveis à terceirização e aceitam sua 

regulamentação, já há legislação no Brasil que contemple as questões da terceirização. Ou 

seja, não é necessária a manutenção do critério da atividade-fim, nem mesmo a criação de 

outro critério, como os propostos acima, porque o Código Civil e a legislação trabalhista 

seriam suficientes para tratar judicialmente das relações triangulares produzidas pela 

terceirização. 
 
Se nós partimos do pressuposto que a terceirização é uma relação entre dois 
sujeitos reais, eu aplico o Código Civil entre esses dois sujeitos e o direito do 
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trabalho envolvendo o sujeito que contrata empregados, eu não preciso de 
mais leis (Nelson Mannrich, ANDT). 
 

 Nesse ponto de vista, um marco legal teria a utilidade de “evitar abusos de toda 

ordem”, que são cometidos tanto por empresas como “por aqueles que têm a vontade de 

implantar a melhoria das condições sociais no Brasil”. Nelson Mannrich refere-se, aqui, ao 

Ministério Público e à Justiça do Trabalho, cujas decisões ele considera que “fogem de uma 

análise mais fria de uma racionalidade”. Apresenta-se aqui um ponto comum a todos os atores 

que aceitam a regulamentação da terceirização: a ideia de que tal regulação deveria produzir 

um equilíbrio entre exploração e proteção do trabalho e, sobretudo, proteger a empresa da 

incerteza produzida pela ausência de marco regulatório. O interesse que pauta esses 

argumentos, portanto, é o de garantir segurança jurídica para as empresas. 

 
E, então, o dilema não é se a terceirização é lícita ou não, a terceirização é 
um fato da vida. O desafio é criar a segurança jurídica necessária, seja no 
contrato de trabalho, seja no contrato de prestação de serviço para que o 
ambiente progrida e dê o melhor retorno possível ao país (Edmundo 
Oliveira, BASSCOM). 
 

 Sobretudo no sentido de não serem responsabilizadas judicialmente por trabalhadores 

subcontratados. Para Diogo Clemente, representante do Sindicato da Indústria de Energia do 

Estado de São Paulo (SIESP), as regras, quaisquer que sejam, devem garantir uma “proteção 

jurídica para que as empresas possam conduzir os seus trabalhos”, e as penalidades devem ser 

aplicadas “às empresas que realmente acabam, de uma forma ou de outra, não cumprindo com 

os contratos que são determinantes para uma boa terceirização”. 

 Se os representantes do capital, independentemente do seu posicionamento com 

relação à regulamentação, compartilham de uma postura favorável à terceirização, que não 

apenas deve ser permitida, mas também estimulada43, no caso dos representantes do trabalho 

há uma maior pluralidade de posicionamentos. Nos 26 pronunciamentos que representaram os 

interesses da classe trabalhadora, identificou-se três posicionamentos distintos: contra; 

contra, mas regulamentação; pró, se regulamentação. Há aqueles que acreditam que a 

reflexão feita na audiência pública deve ir além da regulamentação, colocando em questão a 

possibilidade ou a necessidade da terceirização – os que se colocam contra. Por outro lado, há 

participantes que se declaram contrários à terceirização, mas que concedem sua 

regulamentação tendo em vista que se trataria de uma realidade dada – os denominados 

contra, mas regulamentação. Por fim, há aqueles que condicionam seu posicionamento 
                                                

43 “[…] vamos deixar de lado a ideia de inibir a terceirização, vamos estimulá-la” (Gesner Oliveira 
ABRADEE). 
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favorável à terceirização à regulamentação da prática – aqui denominados pró, se 

regulamentação.  

 Entre os participantes que se posicionam contra a terceirização44, há aqueles que 

rechaçam a terceirização como um todo, e aqueles que se declaram contrários à prática 

especificamente em seu setor. No primeiro caso, a própria possibilidade de terceirização em 

qualquer tipo de atividade é colocada em questão, uma vez que ela não é entendida como um 

processo inexorável, que não pode ser desfeito, e sim como uma estratégia de redução de 

custos.  
 
[...] nós temos uma mesa temática em que a gente discute com o setor 
patronal, com a FEBRABAN [Federação Brasileira dos Bancos], a 
internalização de processos, a reversão de processos de terceirização. Esse 
processo não é inexorável, não é irreversível, porque vários bancos não 
terceirizam seus processos, vários bancos mantêm internalizados os mesmos 
processos que outros bancos têm totalmente terceirizados (Miguel Pereira, 
CONTRAF). 
 

 Assim, a afirmação de que seria possível não terceirizar serviços está baseada na 

experiência do ator como líder sindical no seu setor: ele já observou a terceirização sendo 

discutida, revertida e que diferentes bancos terceirizam ou não um mesmo processo. Por outro 

lado, argumenta-se também que a terceirização deveria ser proibida, recomendação baseada 

nos princípios do direito do trabalho. 
 
Normalmente, as pessoas vendo um representante da ANAMATRA 
[Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho] aqui neste palanque 
obviamente já deverão dizer “bom, esse juiz do trabalho vai ser contra a 
terceirização”, e vão acertar! E vão acertar por quê? [...] Porque todas as 
formas de terceirização e a sua implementação indiscriminada vão ferir o 
princípio protetivo do direito do trabalho, que não é apenas um princípio de 
interpretação, também é um princípio de elaboração das leis (Renato Henry 
Sant’Anna, ANAMATRA). 
 

Em contraposição, para Ricardo Antunes, não se trata de uma afirmação ou de um 

conselho, mas de um questionamento, de “uma ousadia, que os intelectuais se permitem”. 

Aqui, mais do colocar em xeque a necessidade da terceirização na realidade concreta, o ator 

questiona a ordem dada das coisas no capitalismo, indagando, por exemplo, “por que as 

empresas não flexibilizam sua propriedade?”.  

Mas um posicionamento contrário à terceirização também pode se manifestar em 

                                                
44  São seis os representantes do trabalho que adotam essa posição: Ricardo Antunes 
(Sociologia/Unicamp), Renato Henry Sant’Anna (ANAMATRA), Alexandre D. Martins 
(SINDENEL), Miguel Pereira (CONTRAF), Paulo Ortiz (STIEESP), Flávio Rodrigues (SINTTEL-
RS). 
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relação a um setor específico, e não às práticas de terceirização como um todo. Nesse caso, 

são os representantes dos trabalhadores do setor elétrico que consideram que, levando em 

conta as questões tanto de segurança do trabalho como as de interesse público, a terceirização 

não deveria ser permitida. 
 
Por tudo que já foi explanado anteriormente com olhares para a segurança do 
trabalhador, para a humanização das relações de trabalho, para o direito da 
população de ter um serviço público de qualidade e também para a 
complexidade do setor, consideramos que não deve ser admitida a 
terceirização no setor elétrico (Alexandre Martins, SINDENEL). 
 

 Para esses atores, trata-se de uma questão de interesse público porque o setor elétrico 

“produz bens essenciais para a sociedade”, que não tem garantido o atendimento de seus 

interesses e necessidades quando ocorrem processos de terceirização. De acordo com Paulo 

Ortiz, representante do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo (STIEESP), as empresas 

terceirizadas distanciam o setor elétrico do interesse público, pois “a terceirizada defende o 

seu próprio interesse e é isso que ela vai levar a cabo”, não havendo o controle necessário da 

qualidade dos serviços prestados.  

 Por seu turno, aqueles participantes que foram classificados como contra, mas 

regulamentação45 contribuem para formação de um argumento homogêneo: a terceirização é 

uma forma de contratação que implica em consequências sociais graves e não deveria ser 

praticada: “se nós pudéssemos não ter a terceirização, seria o ideal”, coloca Vicentinho (PT-

SP), autor do PL 1.621/07. Contudo, consideram que o direito do trabalho deve se adaptar às 

transformações do mercado de trabalho para melhor proteger os trabalhadores. Apesar de não 

considerarem que a terceirização é um fenômeno inevitável ou irreversível, defendem sua 

regulamentação como meio de evitar a precarização do trabalho. Ou seja, a terceirização tem 

consequências negativas inerentes, independentemente de estar de acordo ou não com as 

normativas do TST. 
 
Na ação fiscal, o auditor constata fatos e circunstâncias sociais que 
comprovam o real prejuízo do trabalhador envolvido na terceirização. E 
pretendemos demonstrar que não só na terceirização ilícita, mas também na 
própria terceirização legal encontramos sérios prejuízos para este trabalhador 
(Rosângela Rassy, Auditora Fiscal do Trabalho). 

                                                
45 São 14 os atores que assumem esse posicionamento: Anselmo Luiz Santos (CESIT/Unicamp), 
Clemente Ganz Lúcio (DIEESE), Maria da Graça Druck (Sociologia/UFBA), Márcio Túlio Viana 
(Desembargador TRT-MG), Rosângela Rassy (Auditora Fiscal do Trabalho), Artur Henrique (CUT), 
Sebastião Caixeta (Procurador do Trabalho), Vicentinho (Deputado Federal PT-SP), Ana Tércia 
Sanches (Sindicato dos Bancários-SP), Thiago D’Ávila (SEEB-SE), Sávio M. Cavalcante (SINTTEL-
PI), Rodrigo L. Carelli (Direito/UFRJ), Fernando Ferreira Duarte (DIEESE), Anselmo Ruosso (FUP). 
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Portanto, é preciso que o direito do trabalho se adapte à realidade, construindo 

mecanismos que melhor protejam os trabalhadores terceirizados: 

 
Finalmente, a auditoria fiscal do trabalho reconhece que o direito deve 
adequar-se à nova realidade social e que a terceirização necessita de 
definição de critérios claros e regulamentados. Todavia, para a definição 
desses critérios não se deve olvidar da dignidade da pessoa humana, de 
forma que seja assegurado ao obreiro um trabalho decente e justo 
(Rosângela Rassy, Auditora Fiscal do Trabalho). 
 

 Deste modo, a regulamentação da terceirização deve “incorporar as mudanças já 

consolidadas no mercado”, mas sem perder de vista o objetivo de “reverter a precarização 

resultante do processo de terceirização”, conforme afirma Artur Henrique (CUT). Logo, os 

atores que assim se pronunciam consideram a terceirização indesejável por causa das 

consequências sociais que ela engendra. Permitir a generalização da terceirização a todos os 

tipos de atividade teria “o mesmo sentido de eliminar a CLT para uma parcela dos 

trabalhadores brasileiros”, significaria “permitir a ampliação da desigualdade social num país 

já tão injusto”, segundo Anselmo Santos (CESIT/Unicamp); e conduz a uma estratégia de 

“produtividade espúria” e não “a um incremento da produtividade sistêmica”, conforme 

coloca Clemente Ganz Lúcio, do DIEESE. Nesse sentido, “regular essa situação numa 

economia de mercado” permitiria  
 
[…] reorientar o rumo para que o nosso desenvolvimento seja pelo trabalho 
decente, de uma produtividade sistêmica que gere processos reais de 
produção de renda, de emprego e de um desenvolvimento sustentado 
vigorosamente pelo mercado interno (Clemente Ganz Lúcio, DIEESE). 
 

 Assim, Graça Druck (UFBA) defende que a única forma de conter a “epidemia da 

terceirização” é através da “regulação e [do] poder de determinadas instituições nesse país”. E  

considera-se “extremamente necessária a delimitação das condições de terceirização numa lei 

geral”, que vise a manter “a proteção do Estado de direito na relação assimétrica de contrato 

de trabalho”, nas palavras de Anselmo Santos (CESIT/ Unicamp).  

Nesse sentido, são levantados alguns critérios possíveis para a regulamentação da 

terceirização no Brasil. Um consenso entre os participantes é a manutenção da diferenciação, 

proposta pelo TST na Súmula 331, entre atividade-meio e atividade-fim. Para Anselmo 

Ruosso, representante da FUP, “ruim com ela, pior sem ela”, alertando para a “barbárie que 

será instaurada se passar o projeto do deputado Sandro Mabel”. Além disso,  
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[…] é fácil notar como esse critério da atividade-meio e atividade-fim, 
embora com as suas falhas, é importante. Basta observar a pressão que 
vários segmentos, sobretudo empresariais, fazem para acabar com esse 
critério. Assim, ao nosso ver, esse critério deve prevalecer (Márcio Túlio 
Viana, Desembargador TRT-MG). 
 

Como meio de suprir às “falhas” da Súmula 331, são propostos critérios 

complementares, como o da precarização. 
 
[…] a precarização pode servir como um critério a mais, cumulativo. Assim, 
nesse caso, mesmo em se tratando de atividade-meio, o vínculo de emprego 
se formaria diretamente com o tomador de serviços (Márcio Túlio Viana, 
Desembargador TRT-MG). 
 

 Trata-se de uma forma de garantir que a terceirização não seja usada como 

instrumento de precarização do trabalho. Aqui, a distinção entre atividade-fim e atividade-

meio permitiria comparar trabalhador terceirizado e trabalhador comum, observando se há 

redução de salários, direitos e garantias no processo de terceirização. Contudo, além do 

“sentido material” da precarização colocado por Márcio Viana (TRT-MG), a regulamentação 

da terceirização deveria estar orientada à “preservação da dignidade da pessoa humana e [à] 

valorização do trabalho humano”. 
  
[…] estamos discutindo a sobrevivência ou não da proteção e do direito do 
trabalho. A abertura sem nenhum controle da terceirização levará ao 
completo aniquilamento dessa proteção e por isso que temos que […] manter 
sim as regras restritivas, da vedação à atividade-fim, da vedação – sempre – 
da intermediação de mão de obra, de uma terceirização que só seja possível 
em serviços especializados, sem subordinação e sem pessoalidade (Sebastião 
Caixeta, Procurador do Trabalho). 
 

 Entretanto, é importante notar que o critério da especialização não é consensual entre 

aqueles que assumem o posicionamento contra, mas regulamentação.  
 
Outros autores propõem o critério da especialização. A terceirização seria 
possível, por exemplo, se a empresa tivesse necessidade de soldadores 
altamente refinados, qualificados para um trabalho também refinado. Mas se 
o trabalhador é qualificado, o trabalho em geral é em atividade-fim, assim, 
apenas inverteríamos os critérios. De mais a mais, se a empresa precisa de 
um expert em solda, poderá contratá-lo diretamente, tal como faz com seus 
engenheiros, advogados, contadores (Márcio Túlio Viana, Desembargador 
TRT-MG). 
 

 O argumento aqui reside na ideia de que a contratação de serviços especializados não 

requer, necessariamente, a interposição de uma segunda empresa entre a tomadora e o 

trabalhador, de modo que não se caracteriza uma terceirização na contratação desses serviços. 

Apesar da divergência com relação ao critério da especialização, há um consenso sobre a ideia 
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de que a regulamentação da terceirização deve, nas palavras de Vicentinho (PT-SP), atender 

ao “clamor dos trabalhadores brasileiros”, o qual poderia ser sintetizado no extrato abaixo: 
 
Que a legislação sobre terceirização, então, barre da forma mais eficiente 
possível a precarização do trabalho, implemente a responsabilidade solidária, 
isonomia de condições e garanta os direitos de representação sindical dos 
trabalhadores terceirizados. Esse é um desejo dos trabalhadores em 
telecomunicações e é um dever que uma sociedade e seus respectivos 
poderes – que se pretendam e queiram ser democráticos – precisam cumprir 
(Sávio M. Cavalcante, Sociologia/Unicamp, SINTTEL-PI). 
 

 Observa-se, portanto, uma diferença clara entre os posicionamentos pró, mas 

regulamentação e contra, mas regulamentação. Enquanto este demanda uma lei geral que se 

ocupe em delimitar os casos em que a terceirização é possível, protegendo os direitos 

trabalhistas e a dignidade do trabalhador; aquele defende uma regulamentação parcial que 

deixe espaço à negociação e à autorregulação de casos específicos de terceirização, preferindo 

o critério da especialização.  

 Por fim, o posicionamento pró, se regulamentação46 é composto por atores que não 

são contra a terceirização, mas querem regulamentá-la. Entendem que não há sentido em 

posicionar-se contrariamente à terceirização porque se trata de uma realidade inevitável e 

porque ela acarreta na geração de empregos e numa modernização da produção. Além disso, a 

terceirização geraria empregos e ganhos em produtividade. Nesse sentido, esses atores 

entendem que não podem se dizer contrários à terceirização, ao menos nos setores 

econômicos em que trabalham. 
 
[...] o processo pelo qual o modo de produção capitalista tem se 
reestruturado é fato: os trabalhadores em telemarketing existem, são cerca de 
700 mil no país. Ora, nós poderíamos vir aqui na tribuna e defender sermos 
contrários à terceirização nesse tipo de segmento? Olha, eu vou fechar os 
olhos pra uma realidade concreta que está posta? O que fazer com esses 
trabalhadores? O que fazer com essas empresas de telemarketing que, bem 
ou mal, estão gerando empregos? (Hudson Marcelo da Silva, SINTRATEL-
SP). 

 

Em sentido próximo, para Márcio Pochmann (IPEA), “a terceirização é um fenômeno 

do setor de serviços, base da geração de novos ganhos de produtividade pela predominância 

crescente do trabalho imaterial”. Ou seja, é uma prática inerente às transformações da 

                                                
46  Seis participantes da audiência pública de declararam a favor da terceirização se ela for 
regulamentada: Márcio Pochmann (IPEA), César Augusto de Mello (CNTQ), Hudson Marcelo da 
Silva (SINTRATEL-SP), Carlos Pereira (FENADADOS), Antônio Neto (CGTB e SINDPD), Antônio 
Rosella (Força Sindical e FENATTEL). 
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produção – um processo inevitável 47 . Contudo, a terceirização teria também um lado 

negativo, uma “banda podre”.  
 
[…] não podemos esquecer do colesterol ruim, da banda podre que torna a 
terceirização no Brasil identificada muitas vezes com a precarização do 
trabalho e, porque não dizer também, [com] o aniquilamento dos direitos 
sociais e trabalhistas para uma parte dos ocupados (Márcio Pochmann, 
IPEA). 
 

 Nesse sentido, Pochmann defende que seria “fundamental” tratar esses aspectos 

negativos, de precarização e perda de direitos, por meio de uma “avaliação que regule a 

terceirização”, já que a regulação “civilizada” ajudaria a “subcontratação sadia”. Ou seja, a 

regulamentação permite separar a boa, que gera ganhos em produtividade, e a má 

terceirização, que precariza as condições de trabalho, e teria tanto o sentido de 

“modernização” do país quanto de “fazer a justiça presente” nas relações de trabalho.  

 Para os representantes do trabalho que não são contrários à terceirização, a 

regulamentação da terceirização deve servir para “dar uma proteção maior pra esse 

trabalhador”, sendo a regulamentação tão inevitável quanto a terceirização, segundo César de 

Mello, representante da CNTQ. Assim, a regulamentação almejada pelos defensores do 

trabalho não é a mesma almejada pelos interesses empresariais. 
 
[...] Aliás, deveríamos dar um recado ao deputado Sandro Mabel, que eu 
acho desrespeitoso o deputado chegar nessa casa e afirmar que o projeto de 
lei dele já está pronto e acabado e vai passar. Eu acho que a sociedade deve 
se opor, porque o projeto dele, de longe, não é o melhor pra tratar ou 
regulamentar o tema (Hudson Marcelo da Silva, SINTRATEL-SP). 
 

Entretanto, ao passo que esse posicionamento se distancia dos interesses empresariais, 

propondo uma lei geral – em contraposição à autorregulação setorial –, compartilha com estes 

a defesa do critério da especialização. Contudo, mesmo a especialização aparece em um 

sentido distinto daquele que assume no discurso pró, mas regulamentação. Segundo Antônio 

Rosella, “a atuação da Justiça do Trabalho” a partir da Súmula 331 deve ser associada ao 

critério da especialização para “fazer valer o real conceito de que contratar serviços não é 

baratear ou precarizar, mas sim especializar”. 
 
[…] o problema não se resolve com uma legislação específica 
regulamentando o setor [de telecomunicações]. Esta afirmação pode ser feita 
com segurança quando constatamos que a norma coletiva casuística que eu 
trouxe, com uma série de regulamentações, ainda assim tem segmentos que 

                                                
47 “Venho dizer que somos de um segmento que não sofremos de terceirizofobia, ou seja, nós 
admitimos a terceirização sim em alguns segmentos. É inevitável” (César Augusto de Mello, CNTQ).  



 144 

buscam burlá-la. A alternativa está, assim, em eliminar o conceito genérico 
de serviços terceirizados, [para] estabelecer a sua especialização, determinar 
a aplicação de condições de trabalho que correspondem a essas atividades 
especializadas (Antônio Rosella, Força Sindical e FENATTEL). 
 

Portanto, é possível afirmar que há uma aproximação com o posicionamento pró, mas 

regulamentação, mas entende-se que se tratam de posturas essencialmente diferentes haja 

vista os interesses que defendem. Enquanto no primeiro a regulação é uma concessão feita a 

partir de um ganho de flexibilidade possibilitado pela liberação da terceirização, aqui ela é 

uma condição para que os atores se posicionem favoravelmente à terceirização em alguns 

casos. É importante notar que o posicionamento pró, se regulamentação é emblemático de 

uma pluralização dos interesses dos trabalhadores: enquanto alguns defendem a extinção da 

prática, outros não podem assumir tal postura porque ela implicaria aniquilar seus próprios 

empregos.  

De um modo geral, a análise dos posicionamentos permite identificar os interesses de 

classe que permeiam a audiência pública. Para os atores pró terceirização, a ideia é que o livre 

mercado garante maiores chances de lucro e que qualquer regulamentação sobre a 

terceirização reduziria a competitividade das empresas numa economia global. Para os pró-

mas regulamentação, a concessão em garantir instrumentos regulatórios da prática se dá pelo 

potencial de ganhos possibilitado, por exemplo, pela redução de investimento de capital fixo 

na produção – uma expectativa de ganhos que ultrapassada as perdas calculáveis com o 

cumprimento da legislação trabalhista. Do lado do trabalho, para os atores que se colocaram 

contra a terceirização, o interesse está ou na interdição da prática no setor elétrico, ou no 

questionamento mais amplo sobre o próprio capitalismo. Para os contra, mas 

regulamentação, a ideia seria de garantir da melhor forma possível direitos trabalhistas para o 

número cada vez maior de trabalhadores terceirizados. Enfim, para os que se declararam pró, 

se regulamentação, a possibilidade de terceirização de serviços garante a geração de emprego 

em determinados setores, enquanto a regulamentação asseguraria as proteções trabalhistas 

devidas aos trabalhadores diretos.  

Trata-se, portanto, de posições irreconciliáveis entre capital e trabalho uma vez que, 

mesmo em seus pontos de contato, o fundamento e as motivações apresentadas são 

inerentemente distintos. Ou seja, não é apenas na oposição entre ser favorável ou contrário à 

terceirização que capital e trabalho se mostram irredutíveis. Se há representantes do trabalho 

defensores da terceirização (pró, se regulamentação), é porque os empregos em setores 

terceirizados, que ocupam milhares de trabalhadores, precisam ser defendidos. Se há 

representantes do capital favoráveis à regulamentação da matéria (pró, mas regulamentação), 
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é para garantir a “segurança jurídica”, desresponsabilizando-se pela garantia dos direitos dos 

trabalhadores terceirizados. Apesar de convergirem sobre a inevitabilidade da terceirização, a 

diferença entre esses posicionamentos é significativa não apenas porque representam lados 

opostos, mas também pelo conteúdo da regulamentação aceita ou demandada. Enquanto os 

representantes do trabalho defendem uma regulamentação que vise a assegurar aos 

terceirizados os direitos de um trabalhador direto, a regulamentação proposta pelos 

representantes do capital visa a estabelecer alguns pré-requisitos a serem cumpridos pela 

empresa prestadora de serviços, como um capital social mínimo e a realização de atividades 

afins.  

Além disso, observa-se, nos cinco posicionamentos apresentados, uma disputa em 

torno do conceito de precarização, mobilizado tanto por representantes do trabalho como do 

capital. Trata-se de um conceito fundamental para a crítica do trabalho, que o mobiliza para 

descrever as injustiças da flexibilização da regulamentação das relações de trabalho e da 

perda de direitos do trabalho. As tentativas de apropriação desse conceito pelos representantes 

do capital se dão no sentido de denunciar a adoção de mecanismos regulatórios, descrevendo 

a injustiça da regulamentação da terceirização – que precarizaria o movimento econômico. 

Deste modo, a própria noção de precarização é flexibilizada no discurso do capital, de forma 

que pode ser usada, na audiência pública, para descrever processos sociais contrários aos 

interesses tanto do trabalho (como a flexibilização da legislação trabalhista) quanto do capital 

(como a regulação da economia). 

Embora considere-se que uma abordagem que coloca os interesses de cada lado no 

centro da análise é possível e também necessária para compreender as reconfigurações da luta 

do trabalho diante da terceirização, entende-se que as falas da audiência pública guardam um 

potencial de análise muito maior. Além dos interesses, nelas é possível vislumbrar as questões 

morais e de justiça que se colocam para o trabalho nesse contexto em que ele se encontra 

especialmente fragilizado diante dos interesses do capital. Essa fragilização se torna evidente 

não apenas na fragmentação dos posicionamentos dos representantes do trabalho – 

vislumbrada na parcela de trabalhadores que se considera favorável à terceirização – e no 

reduzido número daqueles que ousaram se posicionar contra a terceirização48, mas também 

nas disputas pelo sentido da precarização e na necessidade de defender a dignidade do 

trabalhador terceirizado, porque esta não lhe é garantida nas relações de subcontratação.  
                                                

48 Dos seis posicionamentos contra, apenas dois se declaram contrários a todo tipo de terceirização: 
Ricardo Antunes (Sociologia/Unicamp) e Renato Henry Sant’Anna (ANAMATRA), sendo que os 
demais questionam a possibilidade ou a necessidade de reversão dos processos de terceirização apenas 
em seus respectivos setores econômicos. 
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Se por um lado a análise dos interesses mostra um enfraquecimento do ator trabalho 

na sociedade neoliberal49, por outro, ela permite vislumbrar a pluralidade interna a esse ator. 

Portanto, falar do trabalho como um ator moral e coletivo não significa falar em uniformidade 

de posicionamentos ou em uma crítica homogênea. Como será apresentado no capítulo 

seguinte, essa diversidade representa partes que compõem um todo: uma crítica multifacetada 

à terceirização, a qual é elaborada a partir de uma pluralidade de denúncias, que, em sua 

particularidade, se articulam para construir o sentido de justiça das lutas do ator moral 

trabalho. Assim, a análise do conteúdo da crítica do trabalho – que traz consigo a análise de 

questões morais e de justiça, e não apenas as questões de força e estratégia – permite 

compreender o formato e o conteúdo que a luta do trabalho assume frente ao seu 

enfraquecimento enquanto ator coletivo. 

  

                                                
49 O que é inquestionável e já discutido na literatura (BOURDIEU, 1998; TOURAINE, 2005; 
BASCHET, 2005; CASTELLS, 2008; BOLTANSKI, 2009). 
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5 Entre compromisso e resistência: o conteúdo normativo da crítica do 

trabalho à terceirização 
 

 

Levando em consideração os interesses de classe observados nas disputas legislativas 

e judiciais, bem como os posicionamentos irreconciliáveis identificados na análise da 

audiência pública, este capítulo pretende ultrapassar uma abordagem que coloca questões de 

força e de interesse no centro. No capítulo 2, foi estabelecido o pressuposto teórico de que as 

lutas trabalhistas têm um sentido de justiça imanente quando se trata de uma sociedade 

capitalista e democrática e que o conteúdo desse sentido de justiça – seja ele a redistribuição, 

como tradicionalmente apontado pela literatura, e/ou o reconhecimento e a representação, 

como proposto por Fraser (2008) – se transforma historicamente. Logo, a função da análise da 

crítica do trabalho é a de atualizar o conteúdo histórico dessa relação imanente entre trabalho 

e justiça social, a partir de um ponto de vista moral. Esse ponto de vista – com suas 

implicações epistemológicas, teóricas e metodológicas – permite observar a forma como as 

lutas trabalhistas se reconfiguram a partir dos desafios colocados pela terceirização para além 

de uma lógica estratégica – até mesmo porque, como será concluído ao final do capítulo 6, de 

um ponto de vista estratégico, tais reconfigurações têm mais o sentido de retrocesso do que de 

conquistas das lutas do trabalho, mas são ainda assim fundamentais para a sobrevivência do 

trabalho, como ator coletivo, frente à terceirização.  

Como estabelecido no capítulo 3, o estudo do conteúdo normativo da crítica social 

permite observar a mobilização de valores morais e princípios de justiça por parte do ator 

social aqui em exame. Assim, seguindo o percurso analítico proposto, este capítulo se dedica 

ao primeiro momento de análise: à descrição e explicitação da crítica do trabalho à 

terceirização, fundamentadas em uma epistemologia continuísta que usa a literatura sobre o 

tema como ferramenta e não como critério para a descrição e a classificação. Ou seja, 

conceitos como crítica interna e externa, radical e reformista – dentre outros trabalhados no 

capítulo 3 – deverão ser mobilizados para descrever a crítica do trabalho, e não para definir a 

priori o que pode ser considerado crítica. Portanto, com relação à crítica, o ponto de vista 

moral adotado neste estudo implica explicitar os valores morais e os princípios de justiça que 

fundamentam a crítica do trabalho à terceirização, para, no capítulo seguinte, poder refletir 

sobre o potencial normativo dessa crítica. 

Tomando a audiência pública do TST como um documento público que dá forma 
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estável às práticas discursivas (SPINK, 2013), o exame da crítica do trabalho seguiu os 

princípios da análise de conteúdo (BARDIN, 2008). Nessa perspectiva analítica, os 

pronunciamentos dos representantes do trabalho na audiência pública do TST podem ser 

tomados como componentes de um discurso único mas multifacetado, uma vez que “[…] não 

é a frase que é importante, mas o discurso do qual faz parte” (SPINK, 2013, p.117). Assim, 

apesar de se tratar da análise de um documento, não foram adotados os instrumentos e 

práticas de uma análise documental. Segundo Bardin (2008, p.47), a análise documental tem 

por objetivo dar uma forma conveniente e representar de um outro modo a informação contida 

nos documentos por intermédio de instrumentos de transformação. Nesse sentido, se 

aproxima da análise de conteúdo categorial ou temática. Contudo, enquanto o objetivo desta é 

“[…] a manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os 

indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem”, o 

objetivo da análise documental é a “[…] representação condensada da informação, para 

consulta e armazenamento” (BARDIN, 2008, p.48). Deste modo, o que se propõe aqui é a 

análise de conteúdo de um documento público, e não uma análise documental, na medida em 

que a audiência pública é tratada metodologicamente como fonte para acessar uma realidade 

outra: o conteúdo normativo da crítica do trabalho. A análise categorial foi eleita entre as 

diversas técnicas oferecidas pela análise de conteúdo.  

Segundo Bardin (2008, p.147), a categorização tem por objetivo condensar as 

informações disponíveis na mensagem, de modo a oferecer uma representação simplificada 

dos dados brutos. Trata-se de um processo que comporta duas etapas: o inventário e a 

classificação. Na primeira etapa, de isolamento dos dados, uma análise em profundidade dos 

26 pronunciamentos dos representantes do trabalho permitiu construir, de modo indutivo, 

categorias de análise a partir de um critério semântico (BARDIN, 2008, p.145). Trata-se dos 

três eixos temáticos em torno dos quais a crítica à terceirização se articula: economia, direito 

e moral. Por seu turno, a segunda etapa, de classificação, consiste em repartir os dados de 

modo a impor uma forma de organização à mensagem. Assim, num segundo momento, os 

pronunciamentos foram analisados transversalmente a partir das dimensões do conceito de 

crítica social, construídas dedutivamente: denúncia, ponto de apoio normativo, exigência de 

justiça e solução prática em cada um dos eixos temáticos. 

A exposição que segue replica o processo de análise descrito. A crítica econômica, que 

se desdobra em uma crítica do liberalismo (passado e presente) e em uma crítica da 

especialização promovida pela reestruturação produtiva (5.1); a crítica por direitos, que se 

desdobra numa crítica à precarização do trabalho e às consequências da terceirização para a 
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luta do trabalho (5.2); e a crítica moral, na qual são mobilizados os temas do valor social do 

trabalho e da dignidade humana (5.3) serão analisadas por meio das dimensões do conceito de 

crítica social.  

A análise do conteúdo normativo da crítica do trabalho – no singular, e não das 

diferentes críticas enunciadas por diferentes representantes do trabalho na audiência pública – 

tem o sentido de reconstituir o trabalho como um ator moral e coletivo. Entretanto, isso não 

implica supor que esse ator seja homogêneo. Pelo contrário, o discurso do trabalho é plural 

em diferentes aspectos, como tratado nos capítulos 3 e 4 – com a discussão sobre o nível de 

crítica (metacrítica, crítica standard e crítica ordinária) e com a demonstração dos diferentes 

posicionamentos internos ao discurso do trabalho (contra; contra, mas regulamentação; e pró, 

se regulamentação), respectivamente. Na análise que segue, essa pluralidade é mobilizada 

como parte constituinte de um discurso comum em defesa dos interesses do trabalho e contra 

a liberação da terceirização. Trata-se, portanto, de abordar os discursos dos representantes do 

trabalho para além dos argumentos particulares que eles mobilizam, para compreender esses 

argumentos como parte integrante de uma crítica complexa e multifacetada à terceirização, 

sem perder de vista a pluralidade que lhe é inerente50.  

 

 

5.1 Crítica econômica: (neo)liberalismo e especialização  

 

 

Como colocado acima, a crítica econômica à terceirização se desdobra em uma crítica 

ao liberalismo e em uma crítica à especialização. No primeiro caso51, as denúncias, de um 

lado, colocam a terceirização como uma forma de retomada do liberalismo característico do 

século XIX e, de outro, constroem o neoliberalismo como um discurso falso. Apoiada 

normativamente em uma idealização do Estado de bem-estar social e numa concepção 

particular de desenvolvimento, a exigência de justiça consiste em uma demanda por regulação 

                                                
50 O quadro no apêndice C demonstra como as falas dos atores se distribuem nas categorias temáticas 
de acordo com os posicionamentos identificados no capítulo 4. De modo geral, pode-se afirmar que os 
posicionamentos não interferem significativamente no conteúdo da crítica. O posicionamento do ator 
não delimitou a categorização temática dos discursos, com exceção do posicionamento pró, se 
regulamentação, que não faz uma crítica moral. Entende-se que todas as diferenças de posicionamento 
compõem o ator trabalho no plano coletivo e moral e representam a diversidade interna a ele. 
51 A crítica ao (neo)liberalismo é enunciada por oito representantes do trabalho, quais sejam, Márcio 
Pochmann (IPEA), Anselmo Luiz Santos (CESIT/Unicamp), Clemente Ganz Lúcio (DIEESE), 
Rodrigo Carelli (Direito/UFRJ), Miguel Pereia (CONTRAF), Carlos Pereira (FENADADOS), César 
Augusto de Mello (CNTQ) e Artur Henrique (CUT). 
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das relações de trabalho como forma de reparação das injustiças causadas pela lógica do livre 

mercado e propõe, como solução prática, a estabilidade econômica das empresas prestadoras 

de serviço como um critério a ser adotado nos processos de terceirização. 

Nesse sentido, as denúncias do liberalismo feitas pela crítica do trabalho podem se 

dar tanto num sentido histórico, apontando para um retrocesso das formas de exploração do 

trabalho promovido pela disseminação da terceirização, quanto num sentido 

macroeconômico. Em seu sentido histórico, essa crítica se aproxima das abordagens de 

Honneth (2015a), Castel (2012) e Thébaud-Mony e Druck (2007) que entendem a 

terceirização como estratégia análoga à subcontratação mobilizada no capitalismo pré-

industrial.  
 
Gente, terceirização existe no século XIX também. Quem se lembra do 
putting out system? O putting out system era um sistema que ocorria no 
século XIX, em que, nas indústrias da confecção e do armamento na 
Inglaterra, se retirava [a produção] de um determinado local de uma empresa 
[…] e se externalizava toda a produção em pequenos outros locais. Lembra 
muito o contrato de facção que ouvimos falar de empresa famosa de venda 
de roupas, com trabalho degradante (Rodrigo L. Carelli, Direito/UFRJ). 
 

O argumento presente nessa denúncia reside na ideia de que as formas de exploração 

do trabalho características desse momento histórico já teriam sido, ou ao menos deveriam ter 

sido, ultrapassadas. Segundo Rodrigo Carelli, se o putting out system “surgiu para fugir das 

corporações de ofício”, hoje a terceirização serviria para “fugir dos sindicatos, para 

desagregar, para fragmentar a classe trabalhadora”. Mais do que uma “fuga da 

regulamentação”, a terceirização abriria a possibilidade de realização do “sonho dourado” do 

capitalismo:  
 
Então, é tudo uma fuga de regulamentação. A grande questão aqui é que 
estamos diante do sonho dourado de um empregador produzir sem ter 
empregados, porque empregado é ser humano, [dá trabalho] […]. 
Terceirização, não nos enganemos, vamos dar o nome aos bois, é isso 
mesmo, é a realização do sonho dourado de ter uma produção sem 
empregados (Rodrigo L. Carelli, Direito/UFRJ). 
 

Embora essa não seja uma perspectiva consensual entre os representantes do trabalho, 

este desdobramento da crítica econômica denuncia que a terceirização não é uma inovação 

propagada pela reestruturação produtiva, mas sim uma retomada do liberalismo econômico do 

século XIX. Nessa perspectiva, a terceirização é problemática na medida em que promove 

uma economia sem regulação estatal, que produz um retrocesso social, entendido como um 

“rebaixamento do padrão de vida dos trabalhadores” por meio da perda de direitos sociais e 
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da deterioração dos salários. Nesse sentido, a terceirização produziria “um atraso competitivo, 

na medida em que ela não garante produtividade”, segundo Anselmo Santos (CESIT). Mais 

do que isso, seria uma estratégia econômica irracional do ponto de vista social. 
 
Nós queremos um padrão de organização produtiva e empresarial que busca 
a terceirização da mesma forma que estendeu a escravidão até o limite? O 
Brasil tem essa história de ter sido o último país a abolir a escravidão. Da 
mesma forma que estendeu a flexibilização até 2002, 2003, num mercado de 
trabalho que é reconhecidamente altamente flexível? E a prova disso é que o 
Brasil é um país conhecido como um país de baixos salários. Um país que 
buscou o fim da CLT há pouco tempo atrás52. E a regulamentação do 
trabalho com a defesa da superioridade do negociado sobre o legislado? É 
isso que nós queremos? Para mim, a terceirização pode não ser a última, mas 
ela é a bola da vez desse processo liberal, neoliberal que tenta acabar ou 
enfraquecer ao máximo a regulação do trabalho (Anselmo Luiz Santos, 
CESIT/Unicamp). 
 
  

 Por sua vez a denúncia que assume um caráter macroeconômico ou macrossocial 

consiste num desvelamento do discurso neoliberal: seus pressupostos não produziriam bem-

estar social ou desenvolvimento econômico, e seriam contrários a interesses democráticos 

como a discussão pública e o espírito de abertura. De acordo com Márcio Pochmann (IPEA), 

o discurso neoliberal, que se estabeleceu como um “pensamento único” no Brasil dos anos 

1990, “apregoa falsas verdades” que impossibilitariam a discussão sobre a regulamentação da 

terceirização no Brasil. Essas “falsas verdades” seriam: “que o Brasil não criaria mais 

empregos assalariados”, que “o futuro seria tão somente do empreendedorismo”, “que a 

Consolidação das Leis do Trabalho seria arcaica, peça de museu”, “que a indústria não geraria 

mais postos de trabalho”. Entretanto,  
 
Com o crescimento econômico acelerado dos últimos anos, combinado com 
distribuição da renda, o Brasil vem batendo recordes atuais de geração de 
emprego assalariado, sendo a cada dez postos de trabalho gerados no Brasil, 
nove formais. Nós nunca tivemos essa relação ao longo da história brasileira 
(Márcio Pochmann, Economia/Unicamp e IPEA). 
 

Aqui, é preciso ter em mente o contexto socioeconômico particular do Brasil no 

momento de realização da audiência pública em 2011. Segundo Krein et al. (2011, p.46), a 

partir de 2004 e, mais intensamente, de 2006, “a elevação do salário mínimo e dos salários em 

geral, num contexto de forte elevação do emprego formal, jogou por terra os argumentos e as 

teses dos economistas ortodoxo-liberais” de que “a elevação do salário mínimo e seus 
                                                

52 Anselmo Santos faz referência ao governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), mais 
especificamente às suas propostas de reforma trabalhista e o debate que elas geraram. Ver, por 
exemplo, o livro “Era FHC. A regressão do trabalho”, de Márcio Pohcmann e Altamiro Borges (2002). 
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impactos sobre a estrutura salarial provocariam redução do emprego e elevação da 

informalidade”. É esse cenário de crescente regulação e formalização do mercado de trabalho 

que possibilita a crítica ao neoliberalismo tal qual enunciada na audiência pública pelos 

representantes do trabalho. Ao passo que não resistiria às provas colocadas pela realidade 

brasileira no momento da audiência pública, o discurso neoliberal também não resistiria a um 

exame histórico de seu suposto êxito. Assim, o neoliberalismo seria um discurso falso 

também no sentido de que suas promessas de desenvolvimento econômico e bem-estar social 

nunca teriam sido cumpridas. Trata-se de um ataque ao pressuposto básico desta corrente de 

pensamento: o mercado autorregulado.  

 
E essa maior crise da história do capitalismo mundial [de 2009] veio como 
resultado de uma força predominante que dizia: a liberdade do mercado 
regula as relações sociais e econômicas e promove o bem estar social. 
Mentira! Não há experiência histórica no mundo cujo padrão de 
desenvolvimento tenha avançado em economias de mercado sem uma forte 
participação da regulação do Estado (Clemente Ganz Lúcio, DIEESE). 

 

Nessa lógica, o que poderia ser evidenciado historicamente seria, ao contrário, o 

fracasso de uma política econômica neoliberal, como a “que nós vimos nos anos 1990 e até 

2002” no Brasil. De acordo com Anselmo Santos (CESIT), esse foi o período em que a “a 

terceirização se ampliou fortemente no Brasil, juntamente com outras medidas […] 

flexibilizadoras do mercado e das relações de trabalho”. As consequências dessas medidas 

demonstrariam que elas não garantiram “o aumento da competitividade da economia 

brasileira”, nem “o aumento da eficiência”, nem “o aumento das empresas que inovam 

tecnologicamente”. 

 
O que houve, e o que viabilizou essa flexibilização e essa terceirização, foi a 
explosão – foi isso que se viu – do desemprego, a queda dos salários, que foi 
muito expressiva de 97 a 2003, um processo imenso de redução de direitos 
expresso por uma ampliação descabida do assalariamento sem carteira, mas 
também das cooperativas fraudulentas, da contratação de Pessoas Jurídicas 
ilegais (Anselmo Luiz Santos, CESIT/Unicamp). 
 

 Assim, a denúncia do neoliberalismo, em seu sentido macroeconômico, afirma que 

esse discurso não é capaz de realizar suas promessas de desenvolvimento e bem-estar. Não 

haveria experiência histórica que demonstrasse suas teses: em casos em que ele se estabeleceu 

como discurso predominante, como a experiência brasileira nos anos 1990, o que teria sido 

evidenciado é que a desregulamentação da economia não produz bem-estar social.  

 Tanto em seu sentido histórico quanto em seu sentido macroeconômico, o ponto de 
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apoio normativo da denúncia do liberalismo reside nas experiências, particulares a alguns 

países desenvolvidos, do Estado de bem-estar social. Esse modelo de regulação da economia 

seria capaz de produzir desenvolvimento social – concepção que ultrapassa a de desempenho 

econômico. O que a “modernidade dos liberais” teria promovido, ou seja, “o que ocorre no 

mundo a partir dos anos 80 e 90”, segundo Anselmo Santos (CESIT), é um retrocesso social. 

Esse processo só pode ser interpretado como retrocesso quando se adota como parâmetro de 

comparação as décadas gloriosas do capitalismo nos países europeus ocidentais em que se 

estabeleceu um Estado-providência disposto à regulação da economia e das relações de 

trabalho. No caso do Brasil, “em especial de 1990 até 2002”, 

  
A terceirização […] nos trouxe [casos] de trabalho análogo à escravidão, 
trabalho infantil, trabalho a domicílio. Ou seja, voltando a expressões do 
trabalho do século XVIII, do século XIX. […] O Brasil se distanciou dos 
padrões tecnológicos dos países desenvolvidos. […] Ou seja, nós vimos um 
reforço do padrão muito conhecido de competitividade espúria, um padrão 
de competitividade de países pobres, pobres na renda per capita, pobres na 
sua cultura, pobres na sua forma de organizar a produção, a tecnologia, 
pobres principalmente na sua forma de tratar o seu povo, de tratar os seus 
trabalhadores (Anselmo Luiz Santos, CESIT/Unicamp). 
 

O que se pode observar com relação à crítica econômica do liberalismo – seja em 

sentido histórico ou macroeconômico – é que se trata de uma crítica reformista. Ela não faz 

uma oposição aberta à exploração do trabalho num sistema capitalista de produção, mas sim à 

forma como elas foram (liberalismo) e são (neoliberalismo) desenvolvidas. Trata-se, portanto, 

de uma crítica a uma concepção de desenvolvimento econômico fundamentada em uma 

concepção normativa do papel do Estado diante da economia. Como será demonstrado a 

seguir, a demanda dessa crítica reside justamente na regulamentação das relações de trabalho 

– e, consequentemente, também da terceirização – pelo Estado. Assim, essa crítica não pode 

ser entendida como radical na medida em que o Estado social – e suas consequências para os 

direitos dos trabalhadores – deve ser entendido como um acordo. Como destacam Castel 

(2012) e Honneth (2015a), a regulação das relações de trabalho não é fruto de um 

voluntarismo político, mas sim de um compromisso cuja finalidade seria, entre outras, a de 

evitar a transformação política da sociedade capitalista. Conforme Castel (2012, p.278), o 

Estado social vem a formar um compromisso de interesses entre capital e trabalho, de modo 

“que cada um fique em seu lugar, mas que haja um lugar” para cada um. 

Do ponto de vista do trabalho, um “bom” Estado não deveria se ocupar apenas do 

desempenho econômico de um país, mas também do desenvolvimento social e sustentável (no 

sentido de socialmente justo, o que não necessariamente implica a dimensão ambiental 
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correntemente associada ao termo), que teria como pré-requisitos tanto a redistribuição de 

renda quanto a garantia de liberdades democráticas53. 
 
[…] nós vamos continuar defendendo que é preciso, sim, regulamentar a 
terceirização para garantir um modelo de desenvolvimento neste país que 
seja um modelo de desenvolvimento que não pense só em crescimento 
econômico, que pense em desenvolvimento. O Brasil já cresceu na década 
de 70, 10, 11, 12%, mas não tinha nem liberdades democráticas, nem 
distribuição de renda. Portanto, nós não queremos só crescer, nós queremos 
ter desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento com 
inclusão, com distribuição de renda, e com valorização do trabalho (Artur 
Henrique, CUT). 

 

 Nesse sentido, na crítica ao liberalismo, as exigências de justiça giram em torno da 

regulação da economia – e especialmente das relações de trabalho – pelo Estado. Aqui, a 

economia é entendida, simultaneamente, como uma esfera dissociada do social, e como uma 

esfera que não pode ser autônoma à vida social, devendo estar diretamente atrelada à política 

e, mais diretamente, ao Estado. Logo, há uma demanda de participação do Estado em um 

projeto de sociedade que envolve crescimento econômico e desenvolvimento social, 

entendido nos termos de garantia de conquistas democráticas como igualdade de chances e 

direitos políticos.  
 
Agora, uma economia que cresce e que terceiriza muito os seus serviços, 
gera muito emprego em empresas terceirizadas, ótimo. Para a economia. 
Bom, se nós estamos falando, portanto, de uma visão de futuro, nós 
queremos formular uma resposta acerca de qual é o papel do Estado na 
regulação desse crescimento e da estratégia de desenvolvimento (Clemente 
Ganz Lúcio, DIEESE). 
 

É importante observar que a crítica do trabalho assume, com essas denúncias e 

exigências de justiça apoiadas em uma concepção normativa do papel do Estado, um caráter 

passadista54. O papel regulatório do Estado colaboraria para a construção de relações de 

trabalho mais justas porque ele é emblemático (se comparado ao neoliberalismo) de algumas 

experiências históricas em que se considera que houve avanços do trabalho em termos de 

justiça social. Em outras palavras, o fordismo – pensado não apenas como modelo de 

produção, mas também como paradigma de emprego e de relação entre capital e trabalho – 

                                                
53 A concepção de desenvolvimento social aportada pela crítica do trabalho será mais bem examinada 
na análise das exigências de justiça da crítica moral. 
54 Passadismo é uma postura de voltar-se ao passado, de valorização do passado histórico. Como será 
discutido em 5.4, falar de uma crítica passadista não significa falar de uma crítica retrógrada que 
insiste no retorno ao passado, mas sim de uma crítica que abstrai da experiência histórica concreta um 
modelo que pode ser mobilizado para aportar novas perspectivas sobre o presente e o futuro. 
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seria o ponto máximo da justiça no sistema capitalista, assumindo aqui um caráter idealizado 

a ponto de se configurar como uma espécie de utopia55. Assim, um resgate da estrutura 

produtiva fordista serviria como uma provocação que busca lembrar que a economia pode 

funcionar de outra forma. 
 
É verdade que as empresas terceiras geram emprego, é evidente que é 
verdade, mas se as empresas não terceirizassem e tivessem verticalizado 
toda a sua produção, também gerariam empregos, ponto (Clemente Ganz 
Lúcio, DIEESE). 
 

No entanto, não se pode, a partir disso, afirmar que a verticalização das empresas seria 

uma demanda da crítica do trabalho. O intuito da declaração de que empresas centralizadas 

geram os mesmos empregos de uma rede de empresas é o de problematizar uma concepção de 

desenvolvimento calcada em índices puramente econômicos, como o número de empregos 

gerados por uma estratégia de gestão da produção. É como promotor do tipo de emprego que 

deve ser criado para se ter uma sociedade justa que o Estado deve entrar em cena como 

regulador da economia. Assim, a demanda por regulação da economia pelo Estado pode ser 

pensada na lógica de uma resistência à crescente prática de subcontratação de serviços na 

economia atual. 

Com relação especificamente à terceirização, para Clemente Ganz Lúcio (DIEESE), a 

regulação deve buscar “estabelecer limites de mínimos e máximos”, deve “criar instrumentos 

de incentivo às boas práticas”, assim como “criar elementos de coerção contra as más 

práticas”. A regulamentação seria “inevitável” para a garantia de relações de trabalho justas 

para trabalhadores terceirizados.  
 
Regulamentar, é inevitável que regulamentemos essa situação do trabalhador 
terceirizado. O que a gente sugere, que a gente estudou e acha que é 
interessante? Primeiro, através de regulamentação e não mais de 
jurisprudência, isso tem que acabar, nós não estamos na China, estamos no 
Brasil, estamos em um momento bom, dá pra se repensar, dá pra discutir, em 
que os representantes dos empregadores estão abertos à discussão e nós 
temos que nos unir e discutir esse assunto seriamente, que é grave (César 
Augusto de Mello, CNTQ). 

 

                                                
55 O uso da palavra “utopia” tem por objetivo apontar um paradoxo na crítica do trabalho. Portanto, a 
palavra não é empregada no sentido de plano fantasioso ou de lugar que não existe. Recuperando a 
referência implícita ao futuro que a palavra utopia guarda, visa-se a apontar para a mobilização do 
paradigma fordista, que existiu concretamente em outro momento histórico e em outro espaço 
geográfico, como ponto de apoio normativo para a crítica do presente e, posteriormente, como 
exigência de justiça para o futuro. Assim, ao passo que a experiência passada é idealizada, o fordismo 
se torna utópico no sentido de que se estabelece como um modelo a ser buscado para o futuro. Esse 
paradoxo, da utopia no passado, será mais bem explorado em 5.4. 
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Em suma, dada a falsidade do discurso neoliberal e o retrocesso que ele promove nas 

formas de exploração e de regulação do trabalho, caberia ao Estado regular a terceirização, 

estabelecendo limites, coerções e incentivos para as empresas. Nesse sentido, a solução 

prática proposta pelo trabalho seria a garantia da estabilidade econômica das empresas 

terceiras através de regulação sobre o capital social necessário para prestar serviços. Ou seja, 

para estar apta a prestar um serviço, o capital social da empresa prestadora deve ser 

compatível com a carga trabalhista que ela deverá assumir para prestá-lo. 
 
Outra sugestão é a que as empresas que prestem serviços terceirizados 
tenham um capital social, um capital suficiente para poder arcar com os 
custos de uma demanda trabalhista pelos direitos do trabalhador (César 
Augusto de Mello, CNTQ). 

  

Por sua vez, a crítica da especialização 56  consiste na denúncia de que a 

especialização não é o verdadeiro critério utilizado para a terceirização nas empresas 

brasileiras, como argumentado em falas de representantes do capital57 . Implicitamente 

apoiada no discurso da reestruturação produtiva e da revolução tecnológica, essa crítica 

demanda um compromisso entre os ganhos do novo modelo produtivo, como os empregos 

mais qualificados possibilitados pela especialização, e as vantagens oferecidas pelo modelo 

verticalizado, como a segurança e estabilidade no emprego. Assim, propõe como solução um 

mecanismo regulatório da especialização, em que uma empresa deve ter apenas uma 

finalidade. 

Numa primeira versão desta crítica, está pressuposto que a especialização deveria ser 

                                                
56 A crítica da especialização é enunciada por doze representantes do trabalho, quais sejam, Anselmo 
Ruosso (FUP), César Augusto de Melo (CNTQ), Antônio Neto (CGTB e SINDPD), Rodrigo Carelli 
(Direito/UFRJ), Carlos Pereira (FENADADOS), Anselmo Luiz Santos (CESIT/Unicamp), Paulo Ortiz 
(STIEESP), Miguel Pereira (CONTRAF), Sávio M. Cavalcante (SINTTEL-PI), Ana Tércia Sanches 
(Sindicato dos Bancários-SP), Flávio Rodrigues (SINTTEL-RS) e Márcio Pochmann (IPEA). 
57  A associação entre terceirização e especialização ocorre em 15 dos 25 pronunciamentos de 
representantes do capital, com um total de 32 ocorrências do termo “especialização”. Na lógica dos 
representantes do capital, a especialização seria uma forma de aumento de produtividade “fundamental 
para fazer crescer a economia” (Gesner Oliveira, ABRADEE). Essa associação é explicitada no 
argumento de que “a experiência histórica de vários outros países demonstra que a divisão e a 
especialização do trabalho são elementos fundamentais do aumento da produtividade e da eficiência 
que por sua vez são o principal motor do crescimento econômico sustentável, que é a base do 
desenvolvimento e do bem-estar social” (Murilo Portugal Filho, FEBRABAN). A noção de 
especialização é mobilizada, também, para associar terceirização e eficiência: “Quanto mais complexa 
a economia, mais crescem a prestação de serviços e a especialização, portanto, a terceirização, 
consequentemente, é eficiência” (Percival Maricato, CEBRASSE). Assim, “capital humano, 
processos, tecnologia, especialização” são apresentados como “palavras de ordem das empresas” que 
“arrebatam em si a percepção da entrada em cena da terceirização no cenário nacional e mundial” 
(Lívio Giosa, CNAM). 
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o critério utilizado para avaliar a pertinência ou a legalidade da terceirização. Contudo, a 

denúncia reside na observação de que, na realidade brasileira, não é isso que ocorre. Do 

ponto de vista do trabalho, a especialização não é, em uma parte significativa dos casos, o 

critério realmente utilizado para a terceirização, sendo possível constatar um “mau” uso da 

terceirização. Para os representantes do trabalho, não existiria, na prática, uma “boa” 

terceirização58 no Brasil – a terceirização que promove especialização da empresa contratante, 

na qual empresas especializadas, que devem ter autonomia para a execução do serviço 

prestado, são subcontratadas.  
 
Tecnicamente, [terceirização] é a entrega de uma atividade específica para 
ser realizada por empresa especializada de forma autônoma, isso é uma 
terceirização. Você mantém o seu core business e vai entregar determinadas 
atividades que outras empresas melhor realizarão. O grande problema, esse é 
o grande problema nosso, é que isso é raro de acontecer, é raríssimo. Dizem 
que é igual à cabeça de bacalhau, enterro de anão, coisas que a gente sabe 
que existe mas nunca viu. Na prática, raras vezes eu vi isso (Rodrigo L. 
Carelli, Direito/UFRJ). 
 

Observa-se, portanto, um ponto de contato com a vertente da literatura sociológica que 

não entende a terceirização como um mal em si e que atribui suas consequências negativas a 

questões contingenciais e contextuais (ABREU; SORJ, 1994; FARIA, 1994). O “mau” uso da 

terceirização se configuraria, entre outros fatores, com a proliferação de pequenas empresas 

prestadoras de serviços. Desprovidas da estrutura econômica necessária, essas empresas 

colocariam os trabalhadores em uma condição insegura. 
 
O sujeito deu o exemplo aqui ontem, “ah, o meu mecânico de manutenção 
não quer mais ser empregado, ele quer montar uma empresa para prestar o 
serviço de manutenção”. Mas tem estrutura essa empresa? Ou é uma salinha 
alugada com uma única pessoa e um telefone? E aí, acontece um acidente de 
trabalho e ele não tem condições de pagar uma indenização se houve falha, 
se houve culpa (César Augusto de Mello, CNTQ). 

 

Outro aspecto da realidade da terceirização no Brasil, que contribuiria para o 

diagnóstico de um “mau” uso da prática, seria a redução de custos (e não os ganhos em 

qualidade e eficiência) como o real critério para a terceirização. Assim, realizada nessas 

condições, a terceirização levaria mais à precarização do trabalho do que à especialização da 

empresa contratante. O “mau” uso deveria ser combatido através da regulamentação da 

                                                
58 O que é diferente de afirmar que para todos os representantes do trabalho a terceirização é ruim em 
si. Na crítica da especialização, se misturam os pronunciamentos daqueles que entendem que a 
terceirização é um mal a ser combatido e aqueles que entendem que a terceirização é uma prática a ser 
mais regulada. 
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terceirização, como proposto também na crítica do liberalismo. Segundo Antônio Neto 

(CGTB e SINDPD), a regulamentação deveria “dar um basta” na “má” terceirização – aquela 

realizada sem um critério legítimo, aquela em “que terceirizou porque terceirizou”. A 

prestação de serviços deveria ser oferecida por empresas capazes, tanto num sentido 

econômico quanto num sentido técnico. 

 
Falou-se aqui de rede de telecomunicações, do caso da Light no Rio. No Rio 
de Janeiro nós caminhamos na rua com minas terrestres explodindo a todo 
momento, os bueiros da Light. O que que o presidente da Light diz? Que o 
problema foi causado pelo quê? Pela terceirização (Rodrigo L. Carelli, 
Direito/UFRJ). 
 
Vimos aqui os exemplos da terceirização no setor elétrico e nos chocam. 
Mas isso é uma verdade, as empresas que foram contratadas para terceirizar 
o serviço elétrico não estavam preparadas, não havia know-how, não tinham 
treinamento pros seus funcionários, por isso que deu todo o processo de 
acidente de trabalho, [caiu] a qualidade do serviço, todas essas coisas 
(Antônio Neto, CGTB e SINDPD).  

 

 Trata-se, portanto, de um problema que poderia ser resolvido com o estabelecimento 

de um critério para a terceirização de serviços: a “verdadeira” especialização, possibilitada 

por empresas com a devida estrutura econômica e que detêm o conhecimento técnico, o que 

não necessariamente acarretará em redução de custos para a empresa contratante. Nesse 

sentido, uma segunda denúncia seria a de que a real motivação para a terceirização não é a 

especialização, mas sim a redução de custos ou a fragmentação da classe trabalhadora. No 

primeiro caso, de redução de custos, observar-se-ia que ela se dirige especificamente aos 

custos do trabalho.  
 
A terceirização é uma forma de alcançar a redução de custo, como outras 
formas, mas o foco da terceirização é principalmente a redução do custo do 
trabalho, não por meio da elevação da produtividade do trabalho, do 
investimento, da inovação tecnológica. (Anselmo Luiz Santos, 
CESIT/Unicamp) 
 

A redução de custos, apesar de “natural numa sociedade competitiva como a sociedade 

capitalista”, se daria não por meios “legítimos” – como ganhos em produtividade – mas sim 

pela redução de direitos dos trabalhadores terceirizados em relação aos trabalhadores diretos 

quando alcançada por meio da terceirização. Por sua vez, o segundo motivo para a 

terceirização seria, do ponto de vista do trabalho, a fragmentação dos trabalhadores e a 

desestruturação da organização sindical. Com a terceirização, tornar-se-ia possível alocar 

trabalhadores que exercem funções análogas ou idênticas em categorias profissionais 
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diversas. Baseando-se em um “levantamento do DIEESE”, Paulo Ortiz (STIEESP), denuncia 

que “na visão dos próprios empresários”, os principais motivos para a terceirização são 

“enfraquecer da organização dos trabalhadores”, “ludibriar as ações e as conquistas 

sindicais”, “a redução do quadro direto de empregados” e “um novo relacionamento sindical”. 
 
Ou seja, aquele primeiro discurso que fica evidente, de produtividade, de 
qualidade, é uma grande falácia. Na verdade, o que eles buscam de qualquer 
forma é um processo que leve à descentralização da força do trabalhador e 
essa precarização que de qualquer forma alcança também o sistema das 
relações de trabalho (Paulo Ortiz, Administração/Centro Universitário 
Salesiano SP, STIEESP). 

 

Assim, a despeito do discurso de ganhos em qualidade e eficiência, no Brasil, a 

terceirização não poderia ser pensada como forma de promover a especialização por causa do 

modo como as empresas a empregam. Segundo os representantes do trabalho, o que se 

observa na realidade brasileira, entre outros fatores, é que não há transferência de 

conhecimento através dos processos de terceirização.  

 
O primeiro mito é dizer que a terceirização gera especialização, ela busca 
especialização. Ora, é preciso ter pouca inteligência pra acreditar nisso. Os 
bancos detêm o know how, são os bancos que ensinam como as empresas 
terceirizadas têm que fazer, as diretrizes técnicas, os procedimentos de 
trabalho, como acessar o sistema operacional inclusive vem uma cartilha 
(Ana Tércia Sanches, Sindicato dos Bancários -SP). 
 

Não havendo passagem de conhecimento técnico nesses processos, não se poderia 

pensar a terceirização como forma de gerar inovação. Para Rodrigo Carelli (UFRJ), a 

terceirização permite “ver o futuro repetir o passado”, referindo-se às formas pré-industriais 

de subcontratação, cuja semelhança com a terceirização contemporânea é denunciada na 

crítica ao liberalismo. Com a contratação de empresas pequenas e instáveis – “empresinhas 

que abrem e fecham para fornecer mão de obra” – a ideia de uma “subcontratação moderna” 

seria um mito. Assim, se a terceirização é uma “prática moderna e de especialização, 

logicamente, as empresas terceirizadas deveriam saber exatamente como fazer suas 

atividades, com autonomia da gestão”, segundo Sávio Cavalcante (SINTTEL-PI). Entretanto, 

na realidade, o que se observaria é a subordinação da empresa contratada à contratante não 

apenas na realização das atividades, mas também na gestão dos trabalhadores. No caso do 

setor de telecomunicações, Flávio Rodrigues (SINTTEL-RS) denuncia uma intervenção “total 

ou parcial” da empresa tomadora na “gestão das terceirizadas”, 
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[…] onde há controle sobre o nível subcontratação, onde há controle sobre 
os recolhimentos das parcelas salariais, do aluguel dos veículos dos 
trabalhadores, […] do recolhimento de INSS e fundo de garantia, e chegam a 
intervir com mecanismos de controle na operação tão profundos que online 
eles sabem onde cada instalador está instalando o telefone e quando ele dá a 
baixa, e caracterizando totalmente uma subordinação estrutural. Não 
bastasse isso, os fiscais da empresa, conforme apertam as metas, é comum 
pedir a demissão de trabalhadores terceirizados, é comum impedir acesso 
aos prédios, é comum inclusive casos de assédio moral de fiscais das 
operadoras aos trabalhadores terceirizados. Quer mais exemplo do que 
gestão direta desses trabalhadores? Por que, então, a terceirização no setor 
de telecomunicações continua? Ela continua porque reduz custo, então 
permanece essa falsa terceirização no setor de telecomunicação (Flávio 
Rodrigues, SINTTEL-RS). 
 

Além dessa “subordinação estrutural” da empresa prestadora à empresa tomadora, o 

argumento de que a terceirização promove a especialização seria invalidado também pela 

rotatividade dos trabalhadores terceirizados. A lógica é de que se o serviço prestado é 

especializado, os trabalhadores terceirizados deveriam ser qualificados, o que dificultaria sua 

substituição.  
 
[…] especialização não é barateamento, é pagar melhor, é para que os 
trabalhadores que vão prestar um serviço especializado, eles sejam 
especializados, eles sejam especialistas. E pra se ter especialista é preciso 
investir em qualificação, treinamento, desenvolvimento e, acima de tudo, 
respeito digno, salários bons (Antônio Neto, CGTB e SINDPD). 
 

No caso do setor bancário, por exemplo, 
 
[…] o debate da especialização cai por terra, seja porque os bancos públicos 
contratam por pregão ou pela [Lei] 8666, ou porque a rotatividade aniquila 
qualquer discussão de especialização (Miguel Pereira, CONTRAF). 
 

 Em suma, a crítica da especialização denuncia que, embora a especialização devesse 

ser o critério para o emprego da terceirização, na realidade brasileira isso não ocorre: não 

existiria – de modo significativo – uma “boa terceirização”, realizada por prestadoras de 

serviços especializadas e autônomas. Em primeiro lugar, porque a proliferação de pequenas 

empresas prestadoras de serviços, que não têm estabilidade econômica, coloca os 

trabalhadores em uma condição insegura. E, em segundo, porque o modo como a 

terceirização ocorre não leva à especialização da empresa, mas sim a uma deterioração das 

condições de trabalho. Assim, a crítica do trabalho denuncia que a motivação para a 

terceirização, na prática, não é a especialização, mas sim a redução de custos do trabalho, a 

fragmentação dos trabalhadores e a desestruturação da organização sindical. 

Consequentemente, na prática, a terceirização não promoveria a especialização porque, 
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através dela, não haveria transferência de conhecimento e não se produziria inovação. Do 

mesmo modo, nos processos de terceirização, haveria uma subordinação da prestadora à 

tomadora e uma rotatividade dos trabalhadores que invalidariam o argumento da 

especialização. 

 Portanto, trata-se de uma crítica não à especialização ou à terceirização em si mesmas, 

mas mais especificamente ao argumento de que a especialização é o que motiva ou justifica o 

uso da terceirização. Do ponto de vista do trabalho, esse argumento é falacioso e serve mais 

ao retorno de uma economia desregulada do que à sua modernização. Assim, na crítica da 

especialização, o argumento não é de que a especialização é um mal em si, mas sim de que ela 

não é promovida pelos processos de terceirização tal qual se configuram na maior parte dos 

casos no Brasil. A especialização é considerada como um objetivo legítimo de ser buscado, 

entretanto, os meios para tanto são outros – e não a terceirização. 
 
E é por isso que nós viemos aqui, para nos solidarizar e dizer: é preciso, 
efetivamente, acabar com essa mazela e com o nome mau que a terceirização 
ganhou ao longo do tempo. Não é possível mais uma empresa [terceirizada] 
com poli-funções, ela tem desde porteiro a diretor presidente da empresa, o 
que você pedir ela lhe arruma. Isso chama-se body shopping, não é 
terceirização, não é especialização, isso é enrolação, enganação (Antônio 
Neto, CGTB e SINDPD). 
 

Implicitamente, a crítica da especialização toma como ponto de apoio normativo o 

próprio discurso da reestruturação produtiva, que vê a especialização das empresas como 

forma de incrementar seu desempenho e melhorar a economia59. Trata-se de uma crítica 

interna e reformista, no sentido de que considera que a especialização é positiva para a 

economia e que ela deveria estar acontecendo. Entretanto, apoiar-se no discurso da 

reestruturação produtiva não significa desfazer-se das demandas de regulação da economia e 

das relações de trabalho presentes na crítica do liberalismo. Em contraposição, as exigências 

de justiça presentes na crítica da especialização se dão no sentido de uma proposição de 

compromissos entre valores da utopia fordista – fundamentada no Estado de bem-estar social 

– e o discurso da reestruturação produtiva – no sentido de ganhos de qualidade dos empregos. 

Primeiramente, resgatando o protagonismo dos Estados nacionais como atores 

econômicos, há a demanda de integração entre o que parece ser entendido como o melhor que 

esses dois mundos têm a oferecer. Assegurando as conquistas representadas pela CLT e 

somando a elas os ganhos da reestruturação produtiva – sobretudo em seu sentido tecnológico 

                                                
59 O discurso da reestruturação produtiva seria aquele sistematizado pelo segundo eixo da literatura 
exposto em 4.1, que adota uma perspectiva positiva em relação à terceirização. 
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–, ter-se-ia um avanço civilizatório que garantiria ao Brasil o protagonismo num cenário 

econômico globalizado.  
 
Viva a CLT, que, apesar das críticas, constitui-se, nesse início de século 
XXI, em referência inalienável do padrão civilizatório que se quer para todos 
no Brasil. O Brasil não quer mais ser liderado, quer protagonizar um padrão 
de emprego contemporâneo com os ganhos crescentes de produtividade 
material e imaterial que a revolução tecnológica em curso proporciona 
(Márcio Pochmann, Economia/Unicamp e IPEA). 
 

Trata-se de um compromisso entre os ganhos tecnológicos – quem implicam, 

simultaneamente, em maior eficiência econômica e em empregos mais qualificados, com 

melhor remuneração e conteúdo mais interessante – e os direitos do trabalho – conquistados 

em um contexto de regulação da economia pelo Estado, alheia à realidade da reestruturação 

produtiva e do neoliberalismo preponderante. A manutenção das conquistas resumidas pela 

CLT representa o alcance de um “padrão civilizatório do emprego”, no mesmo sentido que os 

ganhos proporcionados pela revolução tecnológica significam a possibilidade de trabalhos 

mais qualificados. Assim, essa exigência de justiça encontra meios de trazer os ganhos do 

passado para a nova economia.  

Uma segunda exigência de justiça seria a especialização em si mesma, no sentido de 

que ela implica, simultaneamente, em ganhos econômicos – ganhos de escala, economia de 

materiais e de energia, redução de custos financeiros, automação, pesquisa e inovação em 

processos, materiais e produtos – e em ganhos na qualidade do emprego – investimento na 

qualificação dos trabalhadores, criação de carreiras e esforços de manutenção dos 

trabalhadores. A demanda por garantia de segurança no emprego assume aqui um sentido 

importante: o de uma contrapartida do capital com relação aos seus ganhos em produtividade 

alcançados através da especialização.  

 
A especialização, os ganhos de escala, a economia de materiais e de energia, 
estoques, redução de custos financeiros, automação, pesquisa, inovação em 
processos, em materiais, em novos produtos, na formação também e 
qualificação profissional dos trabalhadores, e até mesmo na manutenção dos 
trabalhadores na criação de carreira, que dá mais tranquilidade, segurança 
aos trabalhadores para que eles possam ter um desempenho profissional 
melhor e aumentar sua produtividade – ao contrário de uma situação de 
terceirização que significa menores direitos e que geralmente está associada 
a situações de desmotivação e falta de estímulo à elevação da produtividade 
(Anselmo Luiz Santos, CESIT/Unicamp). 
 

Nesse sentido, terceirização e especialização seriam, de fato, fenômenos distintos, uma 

vez que aquela implica em menos direitos para os trabalhadores. Essa exigência de justiça 
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entende que os valores do trabalho assalariado clássico podem ser mantidos no novo regime 

de produção, pautado pela especialização, pela inovação tecnológica e pelas redes de 

empresa. Deste modo, a especialização é incorporada à lógica da luta do trabalho, que 

demanda, como contrapartida dos ganhos em produtividade, que a segurança seja incorporada 

à lógica da produção. Para o trabalho, especialização e trabalho seguro (no sentido de carreira 

e direitos sociais) são compatíveis. Além disso, observa-se, nessas proposições de 

compromissos, uma terceira exigência de justiça: a “humanização” da especialização, que 

considera que, em si mesmos, os ganhos tecnológicos promovidos pela especialização não 

tornam a sociedade mais justa. 

 
E aí eu tenho um grande paradoxo, então. De nada valerão estratégias de 
organização do trabalho, como já foi dito aqui, buscando competitividade, 
inovação tecnológica, se estas não estiverem acompanhadas de políticas e 
práticas de gestão de pessoas, valorização humana e respeito pela sociedade. 
O que se vê, então, com a terceirização com esse setor: empresários 
preocupados somente com a sua lucratividade, deixando a população em 
risco. (Paulo Ortiz, Administração/Centro Universitário Salesiano SP, 
STIEESP) 
 

Por fim, a solução prática proposta na crítica da especialização tem o sentido de 

propor mecanismos de regulação da terceirização: é preciso garantir que os serviços sejam 

subcontratados de empresas verdadeiramente especializadas e não de empresas fornecedoras 

de mão de obra que desrespeitam a interdição do marchandage. Trata-se de assegurar que o 

serviço oferecido pela empresa prestadora seja um só, ou ao menos que os serviços sejam 

correlatos.  
 
Então, nós defendemos que, inclusive na legislação, o objeto da empresa seja 
único ou que no máximo sejam funções correlatas, para que você não tenha 
esse poli... Eu nem sei como nomeá-los, mas a empresa tem de tudo, ela 
serve em qualquer coisa (Antônio Neto, CGTB e SINDPD). 
 

 Observa-se, deste modo, na crítica econômica – seja ela ao liberalismo ou à 

especialização – uma lógica fortemente reformista, que não tem por fim suplantar o 

capitalismo, mas corrigir as injustiças produzidas pelo neoliberalismo, e passadista, que toma 

como referência de justiça o passado do modelo fordista e do Estado de bem-estar social. 

Subjacente a esse reformismo, reside uma concepção da realidade composta de dimensões 

suficientemente independentes, como bem coloca Boltanski (2009), para que a relação entre 

elas possa ser o objeto de denúncias e de demandas. Por um lado, a crítica do liberalismo 

denuncia uma oposição entre a dimensão econômica e a dimensão social da realidade, através 

da mobilização de diferentes concepções de desenvolvimento. A oposição entre o econômico 
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e o social tem sentido próximo àquela percebida por Polanyi (1983) no século XIX: a 

autorregulação do econômico corrói a integridade do tecido social. Para a crítica do trabalho, 

essa corrosão do social pelo econômico poderia ser remediada através da intermediação do 

Estado, que, exercendo uma função regulatória, reconectaria o econômico ao social, evitando 

a produção de injustiças na exploração do trabalho. Por outro lado, a crítica da especialização 

entende que a atual realidade produtiva – pautada por empresas em rede, especializadas – traz 

ganhos potenciais à organização do trabalho, como a qualificação dos postos de trabalho. 

Contudo, entende que por si só esse novo sistema não pode ser considerado justo: os ganhos 

em qualificação, remuneração e sentido do trabalho não podem ser dissociados de alguns 

elementos que caracterizam o emprego fordista, como a segurança, a estabilidade e os direitos 

do trabalho. Assim, modelos emblemáticos do presente e do passado da organização do 

trabalho devem ser combinados para que se possa falar em justiça nas relações de trabalho.  

Além disso, percebe-se um passadismo da crítica econômica que se baseia num 

saudosismo de uma experiência histórica alheia: o Estado de bem-estar social europeu. 

Embora seja possível argumentar que no Brasil se estabeleceu uma versão própria do Estado 

de bem-estar (CARDOSO, 2010; DRAIBE, 1993), o idealismo com o qual esse ponto de 

apoio normativo é mobilizado remete mais às experiências “originais” (europeias) do que à 

realidade brasileira. Para Adalberto Cardoso (2010), o Brasil construiu um Estado de bem-

estar cuja particularidade estaria na incapacidade de universalização da redistribuição e de 

reduzir a pobreza a patamares aceitáveis. Entretanto, o contexto econômico nacional 

específico em que a crítica do trabalho está sendo enunciada representa um esforço 

redistributivo que contrariaria tal particularidade. Deste modo, a crítica do trabalho percebe 

no passado redistributivo de alguns Estados-nacionais europeus um potencial para o futuro do 

Brasil.  

Por seu turno, Sônia Draibe (1993) propõe uma periodização do Estado de bem-estar 

brasileiro, modelo que seria introduzido nas décadas de 1930 e 1940, e expandido 

fragmentariamente até 1964. Os anos da ditadura militar representariam um período de 

consolidação institucional e reestruturação conservadora. Por fim, entre 1985 e 1988 ter-se-ia 

uma reestruturação progressista do Estado de bem-estar. Contudo, do ponto de vista expresso 

pelo trabalho na crítica do neoliberalismo, o ideal de desenvolvimento mobilizado não passa 

apenas pela existência de políticas sociais, requerendo também a garantia de liberdades 

democráticas. Mais uma vez, observa-se que o ponto de referência da crítica econômica não 

reside na versão particular do Estado de bem-estar brasileiro, mas nas experiências clássicas 

da Europa ocidental, já que elas contam com todos os requisitos da concepção da justiça 
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mobilizada pelo trabalho: políticas redistributivas, liberdades democráticas e regulação das 

relações de trabalho. Assim, argumenta-se que o modelo do capitalismo regulado por um 

Estado social democrático se caracteriza como uma utopia – que ficou no passado dos países 

europeus, mas que se apresenta como presente em potencial para o Brasil em 2011 – para a 

crítica do trabalho, o que pode ser observado ainda na forma como os representantes do 

trabalho compreendem a luta social do trabalho (crítica por direitos). 

 

 

5.2 Crítica por direitos: luta social e precarização 

 

 

A crítica por direitos se divide em duas temáticas: a luta social do trabalho e a 

precarização. Na primeira temática, observa-se uma denúncia de que a terceirização impacta 

negativamente a luta dos trabalhadores. Fundamentada na ideia de que a organização dos 

trabalhadores é uma conquista social em termos de cidadania, essa crítica aporta uma 

demanda de transferência dos direitos e das conquistas dos trabalhadores diretos aos 

trabalhadores terceirizados, mesmo que estes estejam alocados em outra categoria 

profissional. Propõe, ainda, como solução prática, mecanismos que garantam a isonomia entre 

trabalhadores diretos e terceirizados e a devida representação sindical destes. 

Assim, a crítica da luta social60 faz uma denúncia de que a terceirização produz 

efeitos danosos à organização sindical dos trabalhadores – diretos e terceirizados –, 

produzindo “um retrocesso nas relações de trabalho”. Na medida em que aloca trabalhadores 

que desempenham funções análogas ou idênticas em categorias profissionais distintas, 

fragmenta a classe trabalhadora e dificulta a organização sindical.  
 
E ouso afirmar, se me permitem data venia, que as empresas hoje praticam 
verdadeira prática anti-sindical, porque com o processo de terceirização nós 
temos serviços bancários, eminentemente bancários – o que é facilmente 
demonstrado porque a natureza da atividade não se alterou, ela continua 
bancária, ela continua financeira, só se mudou o local, a forma e por quem 
ela é realizada. Mas o enquadramento daqueles trabalhadores ora é 
comerciário, ora é prestador de serviço, ora é processamento de dados. Nós 

                                                
60 A crítica da luta social é enunciada por nove representantes do trabalho, quais sejam, Ana Tércia 
Sanches (Sindicato dos Bancários-SP), Miguel Pereira (CONTRAF), Thiago D’Ávila (SEEB-SE), 
Ricardo Antunes (Sociologia/Unicamp), Paulo Ortiz (STIEESP), Hudson Marcelo da Silva 
(SINTRATEL-SP), Maria da Graça Druck (Sociologia/UFBA), Clemente Ganz Lúcio (DIEESE) e 
César Augusto de Mello (CNTQ). 
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já vimos empresa de vigilância prestando serviço de TI pra banco (Miguel 
Pereira, CONTRAF). 

 

A categoria bancária e a terceirização por meio de correspondentes bancários podem 

ser tomadas como exemplos dessa denúncia. No Brasil, os bancários fazem parte “de um 

sindicato que tem 88 anos”, que há 88 anos “organiza trabalhadores”, “tenta negociar com o 

setor patronal”, “busca as fiscalizações”, “faz boletim” e “realiza greves para melhorar as 

condições de trabalho”, segundo Ana Tércia Sanches (Sind. Bancários-SP). Tratar-se-ia de um 

sindicato que, por meio de sua convenção coletiva de trabalho (CCT), alcançou um “padrão 

civilizatório das relações de trabalho no Brasil” visto que foi capaz de reduzir não apenas a 

assimetria inerente às relações de trabalho no setor, mas também a assimetria entre 

trabalhadores iguais em regiões de desenvolvimento socioeconômico desigual. Contudo, 

quando processos de terceirização produzem novas categorias profissionais, como a categoria 

correspondente bancário, aos trabalhadores nela alocados não são garantidos os direitos 

conquistados pelo sindicato da categoria à qual poderiam/deveriam pertencer. 
 
[com a terceirização,] é inevitável a quebra da organização sindical, e a 
gente tem que ver isso com os olhos muito críticos. Porque se eu dizia que 
em 88 anos nós nos organizamos para melhorar, a gente sabe que a 
terceirização quebra a organização, pulveriza. Nós temos uma empresa que 
presta serviço pros bancos aqui, não vou dizer o nome, mas em São Paulo, 
ela é vinculada a um sindicato. Se você for a Recife, ela é vinculada a outro 
sindicato, de outra categoria profissional completamente diferente, se você 
for ao Rio de Janeiro, é em outra categoria profissional. Então, é impossível 
pensar que os trabalhadores vão conseguir se organizar ou vão levar 88 anos 
para conquistar uma CCT como nós conquistamos (Ana Tércia Sanches, 
Sind. Bancários -SP). 

 

Além de “pulverizar” os trabalhadores em diferentes categorias e em diferentes 

sindicatos, a terceirização provocaria uma perda da autonomia sindical na negociação 

coletiva. Isso porque, em situações de greve, os trabalhadores terceirizados desempenham as 

atividades dos trabalhadores diretos, reduzindo o poder de barganha destes. Mais do que isso, 

a crítica da luta social denuncia que a terceirização torna os trabalhadores descartáveis. 
 
Como é que podem os sindicatos dos bancários lutar e reivindicar por 
direitos se há, nesse mesmo período de greve, trabalhadores que acabam 
assumindo parcela do trabalho que seria desempenhado por aqueles 
bancários que estariam nas agências bancárias? Então, não há dúvida que a 
existência do trabalho realizado pelo correspondente, fazendo as vezes do 
trabalhador bancário, acaba fragilizando o princípio da autonomia sindical 
na negociação coletiva do trabalho (Thiago D’Ávila, Advogado militante, 
SEEB-SE). 
 



 167 

Pode-se observar que a essa crítica tem como ponto de apoio normativo a ideia de 

que a luta organizada dos trabalhadores e suas conquistas representam ganhos em termos de 

justiça nas relações de trabalho que devem ser generalizados, ou seja, estendidos a todos. 

Além disso, a crítica da luta social se apoia na noção de cidadania como um produto da luta 

por direitos sociais. O ato de lutar faz do trabalhador cidadão e a fábrica e o sindicato são 

espaços legítimos de luta. Entretanto, a terceirização, ao possibilitar a produção sem a reunião 

dos trabalhadores, seria “um movimento contrário à conquista da cidadania” visto que 

deslegitima e fragmenta as formas tradicionais de luta. 
 
[…] para a existência da cidadania se faz necessário lutar por seus direitos. E 
lutar por seus direitos é feito onde isso, gente? Na fábrica, no sindicato, e 
isso está sendo colocado de lado a partir do momento em que eu afasto esse 
cidadão, a partir do momento em que eu faço com que os trabalhadores não 
participem dessas atividades, que é o processo de terceirização. Quando eu 
fragmento, então, esses trabalhadores em várias empresas, eu tiro essa força 
e esse direito que é do cidadão (Paulo Ortiz, Administração/Centro 
Universitário Salesiano SP, STIEESP). 

 

Nesse sentido, a organização dos trabalhadores é entendida como uma conquista 

histórica cuja importância para a constituição democrática de nossa sociedade não pode ser 

descartada. Assim como na crítica do liberalismo, observa-se na crítica da luta social um 

apoio normativo de caráter passadista, uma vez que tem como ponto de referência a luta dos 

trabalhadores que se constrói na fábrica verticalizada do fordismo – modelo que é 

concretamente alheio ao setor de serviços, mas que ainda assim serve como modelo para a 

luta de trabalhadores desse setor. Contudo, essa crítica tem um alto potencial de 

generalização, haja vista que estabelece as conquistas passadas das lutas trabalhistas como 

ganhos – em cidadania e justiça nas relações de trabalho – para todos. “Todos”, aqui, pode 

assumir diferentes sentidos: todos os trabalhadores de uma categoria, ou todos os 

trabalhadores, independentemente de suas categorias profissionais. No primeiro sentido, de 

que as conquistas são para todos os trabalhadores de uma mesma categoria profissional, fala-

se de uma convenção coletiva que assegura que todos que desempenham o mesmo trabalho 

recebam a mesma remuneração, independente das condições socioeconômicas de sua 

localização geográfica. Isso une os trabalhadores ao mesmo tempo em que desenvolve 

economias locais e promove uma distribuição de renda no nível nacional. 
 
[…] é por isso que nós conquistamos o que eu digo ser um padrão 
civilizatório, entre aspas, do que pode ser chamado relações de trabalho no 
Brasil. Porque nós temos uma convenção coletiva que um bancário que 
trabalha em São Paulo ganha a mesma coisa que um bancário que trabalha 
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no Piauí. E isso favorece a redistribuição de renda, isso favorece que um 
trabalhador não tenha que sair do Piauí porque ele não tem condições, isso 
favorece a economia local porque o trabalhador bancário pode comprar na 
sua cidade. E isso não é pouca coisa, eu acho que isso é o que norteia a nossa 
discussão, é o que mais nos preocupa (Ana Tércia Sanches, Sind. Bancários 
–SP). 

 

Civilizar as relações de trabalho tem o sentido de reduzir as assimetrias inerentes a 

elas através da conquista de regras que estabelecem direitos e deveres na relação entre 

trabalhadores e empregadores. Por seu turno, o segundo sentido que a generalização para 

“todos” assume extrapola os limites de uma categoria profissional. Aqui, entende-se que as 

conquistas de uma categoria podem elevar os padrões mínimos de relação entre patrões e 

empregados para todas as categorias profissionais. Nesse sentido, resgata-se o valor histórico 

da organização da categoria bancária, equiparando-se organização sindical com ganho de 

força dos trabalhadores. 
 
Historicamente, todos reconhecem o valor da categoria bancária no esforço 
de ser referência pra classe trabalhadora nas conquistas de melhores 
condições de trabalho, auferindo melhores condições de renda, benefícios 
sociais que o conjunto da classe, a partir da luta dos bancários, acaba 
auferindo porque mais organização, mais força no processo de negociação 
acaba construindo um contrato cada vez mais avançado de relações de 
trabalho e de direitos assegurados à categoria, e isso favorece a relação 
laboral como um todo no país (Miguel Pereira, CONTRAF). 
  

As questões levantadas pela crítica da luta social – a fragmentação dos trabalhadores 

em diferentes categorias profissionais, a não garantia de direitos aos trabalhadores alocados 

em novas categorias e a perda da autonomia sindical na negociação coletiva – trazem como 

exigência de justiça aquilo que se pode denominar transferência de conquistas. Ainda 

tomando o caso do setor bancário como exemplo, observa-se que a demanda dos 

representantes dos trabalhadores bancários não é pela eliminação dos correspondentes 

bancários, mas sim pelo reconhecimento deles como bancários. Isso garantiria que aos 

correspondentes fossem asseguradas as conquistas dos trabalhadores bancários. Além disso, 

se desempenham funções similares aos bancários que trabalham dentro das agências, os 

correspondentes deveriam ser representados pelo sindicato dos bancários.  

De acordo com Miguel Pereira (CONTRAF), os bancários são a “referência de 

organização dos trabalhadores terceirizados”, o que possibilita “melhorias e conquistas” para 

estes. Contudo, a representação dos terceirizados pelo sindicato dos trabalhadores bancários 

não se dá sem seus desafios: “enquanto a categoria bancária tem aproximadamente R$ 700,00 

de benefício em alimentação”, o que o sindicato dos bancários conseguiu garantir “com muita 
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luta”, “depois de muita greve”, foi um “um vale-coxinha de R$ 4,00”. Além disso, o sindicato 

“tomou uma Ação de Interdito Proibitório”, pela qual os representantes sindicais foram 

proibidos de se aproximar do local de trabalho dos terceirizados61. Assim, a exigência de 

justiça se estabeleceria também como uma demanda de representação dos trabalhadores 

terceirizados pela categoria dos trabalhadores diretos, haja vista que o sindicato destes teria 

uma experiência histórica de luta e conquistas das quais aqueles não poderiam ser privados.  
 
Que do ponto de vista da organização da representação dos trabalhadores o 
mesmo ocorra. Portanto, que a regulação das relações de trabalho feita pelo 
sindicato preponderante valha também para o sindicato que presta serviço 
naquele setor econômico (Clemente Ganz Lúcio, DIEESE). 
 

Observa-se aqui, como na crítica da especialização, uma solução de compromisso que 

visa a combinar o melhor de dois mundos. A crítica da luta social vislumbra a possibilidade de 

unir o modelo das lutas trabalhistas tradicionais – dos trabalhadores reunidos no espaço da 

“fábrica” – à lógica da empresa em rede – descentralizada e apoiada em redes de 

subcontratações. Nessa lógica, a transferência das conquistas deve ser garantida 

institucionalmente. Desse modo, a solução prática proposta é o estabelecimento da isonomia 

entre trabalhadores diretos e terceirizados na regulamentação da terceirização. 
 
Mas nós temos que fazer o quê? Regulamentar e tratar isso com isonomia: 
terceirizado recebe o mesmo salário daquele empregado da tomadora, esse é 
o caminho, não dá pra discriminar um sujeito porque é atendente em uma 
determinada empresa e está recebendo aqui salário mínimo e o outro tem o 
piso de uma categoria inicial, como químico e farmacêutico hoje, pra mais 
de R$900,00 (César Augusto de Mello, CNTQ). 
 

Entretanto, as conquistas a serem transferidas não dizem respeito apenas a direitos e 

benefícios para todos os trabalhadores que exercem o mesmo tipo de atividade, mas também à 

estrutura de organização da categoria. Trata-se de um compromisso entre a lógica fordista (de 

organização dos trabalhadores) e a lógica das redes (de organização da produção ou da 

prestação de serviços), que garante a manutenção do valor simbólico da organização e da luta 

social dos trabalhadores, mas que não requer o fim da terceirização. O que se observa, 

portanto, é a manutenção da lógica da rede – implicada na terceirização –, a qual deve ser 

tornada justa através da transferência de conquistas trabalhistas para a nova categoria 

profissional que se estabelece com a terceirização do trabalho. 

                                                
61 Ainda segundo Miguel Pereira (CONTRAF), o sindicato entrou com um recurso no TRT-SP, no 
qual “por unanimidade [foi] reconhecida a legal representação [dos terceirizados pelo Sindicato dos 
Bancários], porque o trabalho é bancário”. 
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 Por seu turno, a segunda temática na crítica por direitos é a da precarização. A crítica 

da precarização62 denuncia que a terceirização faz parte de um processo estrutural de 

precarização do trabalho, que é mais grave ainda no trabalho terceirizado. Fundamentada 

numa concepção de que o trabalho é fonte de direitos sociais, demanda que esse vínculo seja 

considerado em sentido normativo: ele é necessário para a justiça na sociedade capitalista. A 

fim de garanti-lo nos casos de trabalho terceirizado, propõe como mecanismo judicial o 

princípio da responsabilidade solidária entre empresa tomadora e prestadora de serviços. 

 A primeira denúncia feita pela crítica da precarização é de que a terceirização faz 

parte de um amplo processo de precarização do trabalho: tanto no sentido de que a 

precarização não é específica da terceirização, quanto no sentido de que esta contribui para 

um processo de perdas para todos os trabalhadores. A terceirização é entendida como uma 

“porta de entrada” para a flexibilidade, a informalidade e a precariedade, as quais se 

generalizam para todos os tipos de trabalho, sejam eles terceirizados ou diretos. 

 
[…] a terceirização é uma porta de entrada onde você entrou, você está no 
espaço da flexibilização e da informalidade. E quando você entra no espaço 
da informalidade, da precarização e da terceirização [não há mais saída]. 
[…] Assim, eu penso, que a sua liberação ou a sua ampliação vai ser um 
caminho mais seguro para o aumento da precarização estrutural do trabalho 
em escala global (Ricardo Antunes, Sociologia/Unicamp). 

 

Deste modo, a terceirização não seria um fenômeno simplesmente técnico – uma 

técnica de gestão de mão de obra. De acordo com Ricardo Antunes (Unicamp), “com a 

reestruturação produtiva”, “o trabalho é visto como custo” e a “lógica da empresa 

flexibilizada passa a exigir a flexibilização dos direitos do trabalho”. Trata-se daquilo que o 

sociólogo denomina “flexibilidade liofilizada”: “aparentemente mais participativa, mas que é 

responsável pela corrosão, pela desconstrução monumental dos direitos sociais do trabalho em 

escala global”. Assim, a terceirização tem também um sentido político, visto que representa 

um processo global de desconstrução dos direitos do trabalho. 

 
Quando os trabalhadores e seus representantes vieram aqui expor, tínhamos, 
todos nós, acredito, a vivacidade dos seus depoimentos, e percebemos que a 

                                                
62 A crítica da precarização é enunciada por 17 representantes do trabalho, quais sejam, Ricardo 
Antunes (Sociologia/Unicamp), Anselmo Luiz Santos (CESIT/Unicamp), Ana Tércia Sanches 
(Sindicato dos Bancários-SP), Miguel Pereira (CONTRAF), Sávio M. Cavalcante (SINTTEL-PI), 
Rodrigo Carelli (Direito/UFRJ), Hudson Marcelo da Silva (SINTRATEL-SP), Antônio Rosella (Força 
Sindical e FENATTEL), Márcio Túlio Viana (Desembargador TRT-MG), Artur Henrique (CUT), 
Vicentinho (Deputado Federal PT-SP), Thiago D’Ávila (SEEB-SE), Clemente Ganz Lúcio (DIEESE), 
Rosângela Rassy (Auditora Fiscal do Trabalho), César Augusto de Mello (CNTQ), Maria da Graça 
Druck (Sociologia/UFBA) e Márcio Pochmann (IPEA). 
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terceirização no Brasil tem nome: se trata de uma forma de precarização do 
trabalho. A terceirização faz parte de um conjunto de mudanças do 
capitalismo contemporâneo, que não se trata somente do aspecto técnico, 
tem um aspecto político bastante claro, […] que não tem sido benéfico aos 
trabalhadores (Sávio M. Cavalcante, Sociologia/Unicamp, SINTTEL-PI). 
 

 Embora esse não seja um consenso entre os representantes do trabalho, a crítica da 

precarização entende que “terceirização que não precariza é uma contradição em seus 

próprios termos”, nas palavras de Márcio Viana (TRT-MG). A precarização promovida pela 

terceirização se dá tanto em sentido moral como em sentido material. Tendo em vista que “o 

terceirizado é um homem que a empresa aluga ou arrenda”, a terceirização precariza na 

medida em que “rouba dignidade” e “semeia instabilidade”. Assim, de um ponto de vista 

moral, “é evidente que a terceirização sempre precariza”63, ainda segundo por Márcio Viana. 

Num sentido material, seria possível afirmar que as “pesquisas nos últimos 20 anos têm 

apenas dimensionado a precarização do trabalho, nunca deixaram de constatá-la”. 
 
Portanto, eu queria chamar a atenção dos senhores que eu afirmo aqui que 
não se trata de discutir se a terceirização precariza ou não, ela é um dado. Ou 
seja, a precarização tem sido um dado de pesquisa, infelizmente. Ora, as 
pesquisas têm demonstrado vários indicadores: salários mais baixos, 
desrespeito às normas de saúde e segurança, número de acidentes de 
trabalho, maiores jornadas, desrespeito a direitos elementares de férias, 13º e 
fundo de garantia, e ainda a fragmentação violenta dos trabalhadores e o 
enfraquecimento dos seus sindicatos, o que não é nem um pouco bom para 
uma democracia (Maria da Graça Druck, Sociologia/UFBA). 
 

Diferentemente da crítica da especialização, que vê apenas no “mau uso” da 

terceirização um problema, a crítica aqui descrita coloca a precarização como consequência 

inerente à terceirização. Assim, mesmo se “bem” aplicada, a terceirização não poderia ser 

descrita apenas em termos de especialização e ganhos de produtividade, uma vez que consiste 

numa política de precarização do trabalho. De acordo com Graça Druck, “existe de fato hoje 

no Brasil uma política das empresas” que não se trata de “focalização ou especialização”, mas 

sim da “transferência dos riscos para os trabalhadores por parte da tomadora”. Com essa 

“política de precarização”, a empresa tomadora se desobriga “dos direitos trabalhistas em 

nome da redução de custos”. Nessa lógica, as empresas terceiras “existem de fato para 

intermediar o contrato e a responsabilidade pela proteção do trabalho”, enquanto “a gestão do 

processo de trabalho é feita pela própria tomadora”, transferindo-se, assim, “a 

responsabilidade legal, mas não efetivamente de gestão”. Em poucas palavras, a denúncia de 

que a terceirização faz parte de um processo estrutural de precarização do trabalho pode ser 

                                                
63 Este aspecto será mais bem desenvolvido na crítica moral da dignidade, no item 5.3. 
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sintetizada na ideia de que a terceirização é 

 
[…] uma forma de redução do custo do trabalho por meio da redução dos 
direitos dos trabalhadores, da redução dos salários e da redução, por 
exemplo, de contribuições sociais (Anselmo Luiz Santos, CESIT/Unicamp). 
 

 Contudo, é importante notar uma segunda denúncia, que defende que há uma maior 

precarização no trabalho terceirizado em comparação com o trabalho direto. Ou seja, mesmo 

que o processo de precarização seja amplo e estrutural, o trabalho denuncia que para os 

trabalhadores terceirizados ele seria ainda mais grave. Para o trabalhador, estar terceirizado 

significaria maior carga horária, menores salários, maior rotatividade entre empregos, 

dificuldade de acesso à previdência, maior risco de acidentes e discriminação nos espaços de 

trabalho.  

De acordo com Márcio Pochmann (IPEA), um trabalhador terceirizado “precisa de 

três anos para poder contribuir 12 meses para a previdência social”, já que o “ritmo de 

rotatividade” do trabalho terceirizado é “duas vezes maior ao verificado na média dos 

empregos formais”. Dada essa rotatividade, os prejuízos não ficam restritos ao trabalhador, 

atingindo também o próprio sistema de previdência social. 
 
Ademais, a terceirização da banda podre contribui ainda mais para o 
paradoxo da jabuticaba brasileira. Em todo o mundo, quanto mais empregos 
são gerados, mais rápido se reduz o desemprego e por consequência a 
quantidade de beneficiários do seguro desemprego. Pois bem, no Brasil, a 
expansão do emprego formal no período recente, que tem resultado na 
redução do desemprego, só faz aumentar os beneficiários do seguro 
desemprego. Isso porque a rotatividade no trabalho, sobretudo aquela 
associada à terceirização do colesterol ruim, impõe mais trabalhadores 
demitidos a demandarem o seguro desemprego num quadro de desemprego 
decrescente e de forte expansão do emprego formal (Márcio Pochmann, 
Economia/Unicamp, IPEA). 
 

 Outros “efeitos danosos para o trabalhador terceirizado” seriam, segundo Rosângela 

Rassy (Auditora Fiscal do Trabalho), o desrespeito das convenções coletivas de trabalho, 

sobretudo em termos de remuneração – “ele sempre recebe um piso inferior ao previsto na 

convenção” –, de benefícios como convênios de saúde e auxílio alimentação, de jornada de 

trabalho – que “é uma coisa estrondosa” –, e de saúde e segurança, questão na qual “a 

precarização é total”. Além disso, o trabalhador terceirizado seria exposto ao  

 
trabalho degradante, [a] condições dos alojamentos precárias, com espaço 
físico inadequado para ocupação dos trabalhadores, [à] falta de higiene, 
alimentação inadequada, com custo da alimentação e equipamentos pago 
pelo próprio trabalhador (Rosângela Rassy, Auditora Fiscal do Trabalho). 
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Por fim, a terceirização “dificulta a proteção sindical” na medida em que coloca 

“muitos trabalhadores de diversas categorias sindicais dentro do mesmo ambiente de 

trabalho”. Reencontra-se aqui o problema da alocação do trabalhador terceirizado em uma 

nova categoria profissional, que não dispõe de representação sindical e conquistas 

acumuladas. A questão do enquadramento sindical contribuiria para a maior precarização do 

trabalhador terceirizado no sentido e que este é privado dos benefícios desfrutados por outros 

trabalhadores que desempenham as mesmas funções que ele. 
 
[…] a gente chega à conclusão de que o grande prejudicado com o discurso 
da terceirização bancária foi o trabalhador correspondente bancário, foi 
aquele trabalhador que trabalha como bancário, mas que tem uma condição 
de trabalho, uma condição remuneratória […] muito distante do trabalhador 
bancário (Thiago D’Ávila, Advogado militante, SEEB-SE). 
 

Do ponto de vista do trabalho, as empresas se utilizariam da terceirização como forma 

de evitar o cumprimento de negociações coletivas, engajando-se numa “prática anti-sindical”, 

como destaca Miguel Pereira (CONTRAF). Contudo, a essa questão de direitos, articula-se 

uma outra faceta da questão moral. O desrespeito à isonomia leva à ofensa da dignidade e do 

princípio de igualdade entre todos os trabalhadores (terceirizados ou não). 
 
Como que aqueles lá num determinado local cumprem a convenção coletiva, 
dão todos os benefícios na área de segurança principalmente, e aquele que é 
deslocado pra dentro da empresa já não tem mais esse mesmo benefício? E é 
discriminado no local de trabalho, uniformes diferentes. O colega aí acabou 
de comentar que em São Paulo, numa semana interna de prevenção de 
acidentes, o terceirizado foi impedido de assistir uma palestra sobre doenças 
sexualmente transmissíveis. Todos os outros empregados foram para as 
palestras e ele foi proibido, esse é só um detalhe. Fora isso as questões de 
local de entrada e de saída, e da representação sindical – que aqui nossa 
representação é por categoria econômica e profissional. Se a gente mudar a 
Constituição, tudo bem, mas hoje tem que ser assim e não por tipo de 
contratação (César Augusto de Mello, CNTQ). 

 

 Assim, o sentido moral da precarização – estabelecido anteriormente como desrespeito 

ao princípio do marchandage, de que o trabalhador não pode ser tratado como mercadoria – 

se manifesta, na experiência do trabalhador terceirizado, pela “impossibilidade da integração 

social” deste ao seu ambiente do trabalho, vivenciando exclusão e dificuldade de interação 

com os colegas de trabalho, segundo Rosângela Rassy. Embora seja importante notar que, na 

crítica do trabalho, a questão da precarização pode ser percebida para além da ideia de perda 

de direitos e de redução de salários, assumindo uma faceta moral, esse aspecto não será 

aprofundado aqui, mas sim na análise da crítica moral.  
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 Sobre a crítica da precarização, é importante notar que ela toma como ponto de apoio 

normativo uma concepção de trabalho como fonte de direitos sociais para denunciar a 

terceirização como um processo de perda de direitos – e portanto uma injustiça – para os 

trabalhadores. Se a precarização é uma consequência inerente à terceirização, esta é injusta na 

medida em que precarização significa “produzir mais às custas dos direitos e das condições 

dos trabalhadores”, como coloca Sávio Cavalcante (SINTTEL-PI). Nesse sentido, a crítica da 

precarização faz um exercício de resistência tendo em vista que considera fundamental a 

transferência das conquistas das lutas trabalhistas, conservando a melhoria das condições de 

trabalho, de remuneração e os direitos do trabalho alcançados através delas, para os 

trabalhadores terceirizados. 
 
O grande problema é que os empresários hoje, dado esse momento histórico 
em que a economia tende a crescer bastante […], estão querendo muito. Eu 
acho que os empresários teriam que tirar o pé do acelerador e entender que 
talvez fosse o momento de um pacto social, em que o Brasil apresentasse um 
amplo crescimento econômico, mas com respeito não aos consumidores, 
Doutor que me antecedeu aqui. Mas com respeito aos trabalhadores, porque 
são os trabalhadores que constroem esse país. […] As empresas devem 
primar por suas relações com os trabalhadores (Hudson Marcelo da Silva, 
Advogado, SINTRATEL-SP). 
 

 Assim, a exigência de justiça feita pela crítica da precarização seria a proposição de 

que a relação entre trabalho e direitos sociais seja pensada nos termos de um vínculo 

normativo. De acordo com Castel (2012, p.44), o vínculo normativo entre trabalho e proteção 

social tem início com a instituição do livre acesso ao trabalho. Trata-se, portanto, de uma 

construção histórica, entendida pelo trabalho como uma conquista adquirida através de 

mobilizações, greves, negociações, etc. Segundo Honneth (2015a, p.277), o trabalho só pôde 

se tornar mercadoria – no sentido de inclusão do trabalho no ciclo econômico, proposto por 

Polanyi (1983) – com o desenvolvimento de uma institucionalização dos direitos subjetivos 

sob a forma de liberdade jurídica. O desenvolvimento econômico do século XIX deveria sua 

existência a uma intervenção do Estado, que estabeleceu as condições necessárias para a 

liberdade contratual. Transformando os trabalhadores em sujeitos de direito, responsáveis por 

si mesmos, a liberdade jurídica autorizou-lhes a vender, da forma mais lucrativa possível, sua 

força de trabalho. Entretanto, como Castel (2012) demonstra por meio da condição operária, 

essa liberdade torna os trabalhadores frágeis, de modo que se descobre que a pior servidão é a 

da necessidade.  

 Do ponto de vista do trabalho, o vínculo entre trabalho e direitos sociais deveria ser 

preservado a fim de garantir que a terceirização não produza dumping social. Ou seja, a crítica 
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do trabalho demanda que terceirização não signifique a adoção de práticas desumanizadas de 

trabalho com a finalidade a reduzir custos e aumentar os lucros. A crítica da precarização 

alega que o descumprimento sistemático dos direitos do trabalho não causaria danos apenas 

ao trabalhador, mas também ao tecido social: “não queremos um modelo de dumping social”, 

como aqueles “modelos de exploração do século XIX”, adotados atualmente na China e na 

Índia, como afirma Rodrigo Carelli (UFRJ). Assim, a demanda é que “um movimento de 

interesse empresarial” não cause “o dano ao outro lado, ao trabalhador”. 
 
Pela lógica, portanto, cabe aos trabalhadores, aos sindicatos e aos seus 
representantes, a busca da proteção aos mínimos direitos trabalhistas e 
também no plano social. […] Ou seja, o que pode ser feito para termos a 
contrapartida ao interesse patronal a essa contratação de serviços 
especializados, que aqui tem sido fartamente colocado como terceirização? 
(Antônio Rosella, Advogado militante, Força Sindical e FENATTEL). 
 

A contrapartida aos interesses empresariais é, portanto, a proteção social. Nesse 

sentido, os direitos do trabalho permitiriam humanizar a exploração do trabalho, 

possibilitando que o trabalho terceirizado seja meio de uma integração social mais justa. De 

acordo com Rodrigo Carelli (UFRJ), se “o direito é a humanização das técnicas, segundo 

Alain Supiot”, o direito do trabalho “é a humanização das técnicas colocadas pela economia e 

pela administração”, as quais buscam “o pleno desenvolvimento”. Assim, observa-se que o 

vínculo entre trabalho e direitos é entendido em sentido normativo pelo trabalho por que ele 

permitiria uma humanização do capitalismo. E os direitos do trabalho seriam a forma 

historicamente conquistada de alcançar essa humanização. 
 
Então, o direito do trabalho vem pra essa tentativa de humanização dessa 
técnica de gestão empresarial que foi tão bem cantada aqui, que na teoria é 
muito bonito, como disse aqui, visto do alto está tudo bem, mas visto de 
baixo está muito mal. Está muito mal. Então, o que o direito do trabalho 
pode fazer é essa tentativa de humanização (Rodrigo L. Carelli, 
Direito/UFRJ). 
 

A crítica da precarização argumenta que, se o incremento da produtividade do trabalho 

resulta numa ampliação dos lucros, os trabalhadores devem – como contrapartida – contar 

com direitos sociais que lhes garantam estabilidade e segurança no emprego e alguma forma 

de proteção social. Por conseguinte, um meio legítimo de se buscar o incremento da 

produtividade seria a oferta de contrapartidas aos trabalhadores, como aumento de salários e 

garantia de seus direitos sociais. Do ponto de vista do trabalho, são essas medidas – e não a 

terceirização – que garantirão o lucro. Por meio desse raciocínio, a crítica da precarização 

procura estabelecer uma simetria entre lucro e direitos do trabalho: se a produtividade e o 
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lucro são prerrogativas inquestionáveis do capitalismo, os direitos do trabalho e a proteção 

social deveriam ser – na mesma medida do salário – inerentes ao ato de trabalhar. Em suma, 

numa sociedade capitalista que se pretende justa, os direitos do trabalho não deveriam ser 

colocados em questão por nenhuma técnica que vise a ampliar os lucros.  
 
Todas essas formas reais, concretas, eficientes de aumento da produtividade 
e de redução de custo, elas não dependem necessariamente da redução do 
custo direto do trabalho e muito menos da redução de salários ou de direitos 
sociais, porque elas são compatíveis com o aumento dos salários, elas são 
compatíveis à medida que elas aumentam a produtividade do trabalho, elas 
são compatíveis com o aumento dos salários e com o aumento dos direitos 
sociais e dos benefícios trabalhistas e previdenciários (Anselmo Luiz Santos, 
CESIT/Unicamp). 
 

Nessa lógica, as lutas trabalhistas do século XX – apresentadas no capítulo 2 por 

intermédio de Honneth (2015) – teriam o sentido de lograr mecanismos institucionais que 

regulem as relações de trabalho e protejam os trabalhadores. Por um lado, poder-se-ia pensar 

que a concessão de direitos aos trabalhadores é um compromisso estabelecido entre Estado e 

mercado. Como colocam Castel (2012) e Honneth (2015a), a concessão de direitos aos 

trabalhadores serve mais a um controle do movimento operário do que ao estabelecimento de 

um patamar de justiça nas relações de trabalho. Entretanto, para a crítica do trabalho, essa 

outorga de direitos assume um valor de justiça fundamental, de modo que a crítica da 

precarização – e sua percepção de um vínculo normativo entre trabalho e direitos – deve ser 

pensada mais no sentido de uma resistência do que de um compromisso. Aqui, assegurar os 

direitos já existentes, assim como a conquista de novas garantias ao trabalhadores  

terceirizados, significa resistir pela vida dos trabalhadores.  
 
É uma pena que o professor Pastore não esteja mais aqui, mas gostaria de 
dizer especialmente a ele que saúde não se negocia, trata-se da vida ou da 
morte dos trabalhadores, trata-se da mutilação e de torná-los incapazes ou 
incapacitados para o trabalho. Não podemos negociar, não podemos 
negociar (Maria da Graça Druck, Sociologia/UFBA). 
 

Além disso, para Graça Druck (UFBA), a “epidemia da terceirização” que poderia ser 

observada no Brasil “não é outra coisa senão uma epidemia de desrespeito aos direitos do 

trabalho, aos direitos trabalhistas”, e a regulação “é crucial” “para colocar limites a essa 

epidemia”. Estabelece-se, portanto, um ponto de resistência, onde se decreta o limite do que 

pode ser negociado, acordado com o capital. Para o trabalho, os direitos do trabalho têm um 

valor de justiça porque eles são a contrapartida historicamente conquistada do lucro. Se o 

lucro nunca esteve aberto à negociação, os direitos do trabalho – sobretudo aqueles que 
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asseguram a saúde e a segurança dos trabalhadores – também não deveriam estar. 

 Assim, o vínculo entre trabalho e direitos sociais tem sentido normativo porque é 

fundamental para relações de trabalho mais justas e menos assimétricas. No caso do trabalho 

terceirizado, esse vínculo é ainda mais importante para a existência de relações de trabalho 

justas, uma vez que o trabalhador está inserido em relações triangulares. Ou seja, 

subordinado, simultaneamente, a duas empresas. Consequentemente, os trabalhadores 

terceirizados devem estar mais protegidos do que os trabalhadores diretos. 
 
“Devem os governos regular essas relações, impedir as fraudes e quando 
houver a legalidade, garantir que trabalhadores que estejam em relações 
triangulares ou que haja mais de uma empresa envolvida, que os direitos 
desses trabalhadores sejam resguardados”. Recomendação 198 da OIT, do 
ano de 2006, ou seja, século XXI (Rodrigo L. Carelli, Direito/UFRJ). 
  

Para tanto, a crítica da precarização propõe como solução prática a responsabilidade 

solidária. Trata-se de um mecanismo jurídico que garante que, em caso de desrespeito aos 

direitos trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, a empresa tomadora será 

igualmente responsável por assegurá-los. A responsabilidade solidária permite que o 

trabalhador terceirizado acione judicialmente as empresas prestadora e tomadora (suas duas 

empregadoras) ao mesmo tempo. Assim, o trabalhador terceirizado teria uma dupla garantia 

de seus direitos sociais, já que está subordinado a duas empresas. Do ponto de vista do 

trabalho, a responsabilidade solidária é fundamental para garantir alguma forma de justiça no 

trabalho terceirizado porque outros mecanismos institucionais já se mostraram insuficientes. 

Conforme argumenta Rodrigo Carelli (UFRJ), o critério da atividade-meio seria “óbvio”, 

porque terceirização da atividade-fim não seria terceirização, mas intermediação de mão de 

obra; a responsabilidade subsidiária seria insuficiente porque transfere ao empregado “um 

ônus que é do empregador”. Se, como argumentado no discurso do capital, terceirização é 

“uma forma moderna de parceria”64, a responsabilidade deve ser igualmente compartilhada 

entre a empresa contratante e a empresa terceirizada. 

 

                                                
64 A associação entre terceirização e parceria ocorre em seis dos 25 pronunciamentos de representantes 
do capital, com um total de nove ocorrências do termo “parceria”. A noção de parceria é mobilizada 
como sinônimo de terceirização: “Ora, qual a lei que proíbe que as empresas façam parcerias e 
contratos em atividades fim?”, questiona Inaldécio Gomes (ABCR). Mas também como mecanismo de 
generalização e, portanto, de justificação da terceirização. Por exemplo: argumentando que a 
terceirização “contribui de forma absolutamente excepcional para a melhoria da competitividade”, 
haja vista que se estabelece uma concorrência entre os prestadores que serviços, fazendo “que cada 
prestador busque mais eficiência e produtividade para manter o seu contrato”, Diego Clemente 
(SIESP) defende que, com a terceirização, se estabeleceria uma “parceria” “em benefício de todos”. 
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Então, se eu escolho bem os meus parceiros, eu sou responsável por quem eu 
escolhi. Então, não é justo colocar o ônus no trabalhador que persiga aquele 
contratante, que não foi ele que escolheu, e fique a vida inteira, dez anos, pra 
depois falar “é, realmente, sumiu, agora eu vou atrás do verdadeiro 
empregador” (Rodrigo L. Carelli, Direito/UFRJ). 
 

Deste modo, considera-se que a “a responsabilidade solidária deveria ser um 

instrumento fundamental” para o julgamento dos casos de trabalhadores terceirizados na 

Justiça do Trabalho. 
 
Porque, vejam, senhores ministros e os demais aqui presentes, se de fato a 
terceirização não precariza, se de fato as empresas que terceirizam estão 
agindo de boa fé no sentido de contribuir para o crescimento econômico do 
nosso país, se de fato o objetivo é a especialização e a focalização, é a 
parceria entre empresas, não tem por que  temer a responsabilidade solidária, 
não tem por que temer. Não há justificativa para temer nem mesmo a 
isonomia entre os trabalhadores (Maria da Graça Druck, Sociologia/UFBA). 
 

 Observa-se, aqui, assim como na crítica econômica, uma forte lógica reformista na 

crítica do trabalho, uma vez que, ao estabelecer o vínculo entre trabalho e direitos sociais 

como necessário para a justiça nas sociedades capitalistas, abre mão de uma crítica da 

exploração e da alienação do trabalho em si mesmas. Em contrapartida, enquanto a crítica 

econômica aporta soluções de compromisso entre a utopia do fordismo e a realidade da 

especialização, a crítica por direitos assume a forma de uma resistência, de uma negativa à 

negociação. Se os direitos são a contrapartida do lucro – e a se a luta social do trabalho é 

forma historicamente conhecida e democraticamente legítima de garanti-los –, o trabalho se 

recusa a ver os direitos despeitados nos processos de terceirização.  

Entretanto, isso não significa apenas o apego a um passado (o do Estado de bem-estar 

social) que se tornou utópico. Como forma de resistência, a crítica do trabalho traz a 

proposição de mecanismos de justiça em rede, como a responsabilidade solidária, a isonomia, 

a especialização como critério para a terceirização e a representação dos terceirizados pelo 

sindicato dos trabalhadores da empresa tomadora. Por seu turno, isso significa que, 

mobilizando a lógica dos direitos e das lutas sociais, o trabalho não coloca a terceirização em 

questão – assim como acontece na crítica econômica. Ou seja, até aqui, viu-se que, apesar das 

denúncias das injustiças que ela provoca, as exigências de justiça do trabalho consistem em 

demandar que a terceirização seja tornada mais justa, mas não que ela seja interditada65. 

                                                
65 Como demonstrado no capítulo 4, dos 26 representantes do trabalho, seis se posicionaram contra a 
terceirização. Dois deles questionam e se opõem à terceirização de modo geral, e quatro apontam para 
a possibilidade de reversão de processos de terceirização em seus setores. Assim, enquanto não se 
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Entretanto, as soluções de compromisso e os mecanismos de justiça em rede propostos pelo 

trabalho até aqui ainda deixam em aberto as questões morais que a terceirização coloca a este 

ator coletivo. 

 

 

5.3 Crítica moral: valor social do trabalho e dignidade  

 

 

A crítica moral se desdobra numa crítica do valor social do trabalho e numa crítica da 

dignidade. Denunciando um desrespeito da sociedade ao trabalho – pensado como ator 

histórico e coletivo – e aos trabalhadores, a primeira66 se apoia na história de lutas trabalhistas 

e suas contribuições para o desenvolvimento moral da sociedade. Nesse sentido, retoma a 

questão do desenvolvimento socialmente sustentável, já apontada pela crítica econômica, para 

demandar respeito pelo valor social e simbólico do trabalho e de suas conquistas. Propõe 

como forma de remediar o problema que a legislação sobre terceirização garanta a 

participação dos sindicatos nesses processos. 

 A denúncia da crítica do valor social do trabalho parte de uma constatação sobre a 

forma como a sociedade brasileira percebe o trabalho, numa lógica de reconhecimento. Para 

Honneth (2009b, p.88), a reprodução da vida social se dá sob um imperativo de 

reconhecimento recíproco: na estrutura das relações humanas de interação, estaria inscrita a 

expectativa normativa de deparar com o reconhecimento dos outros sujeitos. A frustração 

dessa expectativa de reconhecimento poderia ser entendida como um desrespeito, 

constituindo-se na base motivacional para lutas por reconhecimento. A partir desses 

pressupostos, Honneth (2009b) propõe que as lutas por reconhecimento, moralmente 

motivadas, são o meio pelo qual se realiza uma transformação social moralmente gerida.  

Nesse sentido, a denúncia articulada pelo trabalho é de que haveria um desrespeito – 

uma falta de reconhecimento – em relação ao trabalho, enquanto ator coletivo, e a suas lutas 

na sociedade brasileira. Esse desrespeito ficaria evidente tanto nos debates institucionais, em 

que os trabalhadores não são ouvidos, quanto na concepção socialmente compartilhada do 

                                                                                                                                                   
pode afirmar que haja um consenso sobre a impossibilidade de se proibir a terceirização de todo tipo 
de atividade no Brasil, prevalece a ideia de que ela precisa ser regulamentada.  
66 A crítica do valor social do trabalho foi enunciada por oito representantes do trabalho, quais sejam, 
Ricardo Antunes (Sociologia/Unicamp), Miguel Pereira (CONTRAF), Anselmo Ruosso (FUP), Artur 
Henrique (CUT), Flávio Rodrigues (SINTTEL-RS), Sávio M. Cavalcante (SINTTEL-PI), Anselmo 
Luiz Santos (CESIT/Unicamp) e Vicentinho (Deputado Federal PT-SP). 
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emprego como favor. Na audiência pública, a questão dos debates institucionais se apresenta a 

partir do questionamento de um representante do capital: 
 
E o curioso, me chamou atenção, que até numa audiência pública do TST 
sobre terceirização, onde entidades vêm aqui representar seus representados, 
a quantidade de processos de terceirização de apresentações. Ou seja, isso 
seria atividade-fim? Ou poderia ser então terceirizado? Isso não é uma 
provocação, é só uma curiosidade que me chamou atenção (Emerson Casali 
Almeida, CNI). 

 

Esse questionamento, por parte do capital, engendra uma denúncia – conforme segue – 

por parte do trabalho, de que a voz dos trabalhadores não é ouvida pelos empresários, fazendo 

que o trabalho recorra à academia para que suas questões, argumentos e queixas sejam 

consideradas legítimas.  
 
[…] não estamos aqui terceirizados, estamos presentes e creio que muitos 
dos setores que, como [o representante da CNI] disse e afirmou, se estão 
terceirizados é porque a bancada patronal, infelizmente, nunca escuta a 
bancada dos trabalhadores. Parece que a cátedra simplesmente e somente a 
cátedra tem uma isenção e necessitamos dela para sermos escutados e termos 
voz nos ambientes. Prevalece apenas a verdade da bancada patronal 
(Anselmo Ruosso, FUP). 
 

Não ser ouvido, assim como o sentimento de que é necessário recorrer a 

representantes “terceirizados” para sê-lo, se configura, na experiência do trabalho, como um 

desrespeito que não é situacional, mas constante. Assim, o desrespeito aos trabalhadores e ao 

trabalho também se manifestaria em aspectos históricos e estruturais da sociedade brasileira, 

como a ideia socialmente compartilhada do emprego como favor. De acordo com Gilberto 

Mathias (1987, p.337), o processo de assalariamento no Brasil – introduzido de maneira 

exógena em uma sociedade patriarcal escravagista – recria continuamente relações não-

mercantis entre proprietários de terras e colonos. A origem das relações de trabalho no Brasil 

estaria imbuída de um paradoxo entre os ideais de igualdade e liberdade do quadro jurídico, 

instituído formalmente pelo Estado, e as formas patriarcais e autoritárias de gestão da mão de 

obra nas plantações de café. Deste modo, igualdade e liberdade teriam coexistido, durante 

muito tempo, com as práticas de favor – e a violência nelas contida – nas relações de trabalho 

(MATHIAS, 1987, p.340).  

Do ponto de vista do trabalho, seria possível afirmar que esse paradoxo se mantém. 

Entendendo que a terceirização é uma ferramenta de gestão de mão de obra inerentemente 

nefasta para os trabalhadores, Sávio Cavalcante denuncia uma lógica paternalista que espera 

uma gratidão do trabalhador pelo emprego, recusando a possibilidade de uma discussão sobre 
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as condições de trabalho. 

 
[…] no caminho aberto pela terceirização, dificilmente encontraria uma 
perspectiva de melhoria para os trabalhadores, a não ser que se aceite que, 
dada a histórica desigualdade da sociedade brasileira, já ter um emprego é 
uma dádiva, e deveriam os trabalhadores agradecer humildemente por essa 
bondade das empresas. Mas evidentemente isso vai nos levar a uma outra 
forma de ver a relação capital e trabalho, e aqui que é a questão central que a 
gente está tratando: que tipo de sociedade estamos projetando e que tipo de 
sociedade realmente queremos (Sávio M. Cavalcante, Sociologia/Unicamp, 
SINTTEL-PI). 
 

Se o emprego é um favor, lutar por melhorias das condições de trabalho, ou mesmo 

discutir o tipo de emprego que se cria com a terceirização, seria percebido como uma ofensa 

ao patrão. Deste modo, haveria um desrespeito em relação ao trabalho porque, na sociedade 

brasileira, não se reconhece nem se valoriza socialmente sua contribuição para o 

desenvolvimento moralmente orientado da sociedade na medida em que a luta dos 

trabalhadores é considerada ilegítima.  

A articulação de uma denúncia de falta de reconhecimento do trabalho pela sociedade 

brasileira pressupõe, como ponto de apoio normativo, uma concepção de que o trabalho tem 

um valor moral imanente. Ou seja, de que as questões que a terceirização coloca ao trabalho 

importam a todos os membros da sociedade brasileira, no sentido de que os ganhos e perdas 

do trabalho – entendido como ator moral e coletivo – se generalizam para o conjunto da 

sociedade. Nesse sentido, seria possível afirmar que, quando se fala em terceirização, 
 
[…] estamos tratando de uma questão crucial que trata do futuro da 
humanidade, especialmente o futuro da humanidade que trabalha (Ricardo 
Antunes, Sociologia/Unicamp). 
 

Essa concepção de que o trabalho tem valor moral imanente guarda a ideia de que não 

apenas o desenvolvimento econômico, mas também o progresso moral (HONNETH, 2009b) 

de uma sociedade é alcançado por meio do trabalho vivo, ou seja, das pessoas que trabalham. 

 
As empresas podem elevar a produtividade reduzindo custos de uma forma, 
portanto, compatível com a elevação do custo do trabalho, do salário e dos 
direitos trabalhistas e sociais como nós vimos ocorrer principalmente no 
período pós-guerra, que não à toa foi um período de capitalismo regulado, de 
capitalismo no qual os trabalhadores tinham um respeito e uma importância 
política muito maior (Anselmo Luiz Santos, CESIT/Unicamp). 

 

Para Honneth (2009b), o progresso moral de uma sociedade se dá por meio de lutas 

moralmente motivadas, que visam a uma generalização do reconhecimento a todos os 

membros da sociedade. Nesse sentido, as lutas sociais deveriam ser pensadas em termos da 



 182 

função que elas desempenham para o estabelecimento de um progresso moral na dimensão do 

reconhecimento (HONNETH, 2009b, p.265). Se para o trabalho há uma falha – no sentido de 

que a sociedade brasileira não reconhece o papel que as lutas trabalhistas desempenham na 

institucionalização de valores democráticos como a igualdade e a redistribuição de renda –, a 

exigência de justiça residiria numa guinada na forma de se compreender o desenvolvimento 

social. Nessa perspectiva, a crítica do valor social do trabalho desenvolve uma concepção de 

“desenvolvimento socialmente sustentável” 67  que já havia sido aportada pela crítica 

econômica. Desenvolvimento socialmente sustentável demanda um compromisso entre o 

crescimento econômico e o respeito aos direitos dos trabalhadores e às condições de saúde e 

segurança no trabalho, a qualificação dos trabalhadores, a estabilidade no emprego e a 

redistribuição de renda. Propondo um compromisso entre o econômico e o social, demanda 

que o desenvolvimento econômico seja avaliado através do critério da qualidade do emprego, 

definida nos termos do emprego assalariado característico do fordismo. Essa concepção de 

desenvolvimento recupera, portanto, a ideia de um compromisso entre capital e trabalho. 
 
Nós podemos chegar a ser, segundo alguns analistas e economistas, a quarta 
ou a quinta maior potência do mundo em PIB, e nós queremos discutir não 
só crescimento econômico, nós não podemos ser a quarta ou quinta potência 
do mundo, e continuar assistindo essa enorme quantidade de desrespeito aos 
direitos dos trabalhadores. Nós não podemos chegar a ser a quarta ou quinta 
maior potência do mundo e continuar sendo o 73º país em distribuição de 
renda. Nós não podemos chegar a ser o quatro ou quinto país do mundo e 
continuar tendo mortes e acidentes de trabalho com empresas terceiras por 
falta de qualificação, falta de treinamento, com aumento da rotatividade. 
Portanto, quando se fala em modelo de desenvolvimento, o mundo realmente 
mudou, só não percebeu quem ainda não se deu conta do que tá acontecendo 
no mundo […]. Não basta mais crescer, não basta mais investir do ponto de 
vista da geração de emprego somente. É preciso discutir que qualidade de 
emprego nós estamos falando, é preciso discutir qual emprego nós estamos 
falando (Artur Henrique, CUT). 
 

 Assim, a exigência de justiça aportada pelo trabalho reside numa perspectiva 

específica sobre o desenvolvimento social e econômico, a qual remete a uma maior 

valorização do trabalho e dos direitos do trabalho frente aos lucros privados e os índices 

puramente econômicos de crescimento. Diante das questões de desrespeito observadas na 

sociedade brasileira, a demanda se traduz também na possibilidade de diálogo, do trabalho ser 

ouvido em relação à questão de que tipo de empregos que a terceirização pode criar. Deste 

                                                
67 A expressão “desenvolvimento sustentável”, introduzida por Artur Henrique (CUT) na audiência 
pública, foi adaptada para desenvolvimento socialmente sustentável para tornar seu sentido mais 
explícito, de modo que não seja confundida pelo leitor com uma preocupação exclusivamente 
ambiental. 
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modo, a solução prática encontrada pelo trabalho é que a participação dos sindicatos nos 

processos de terceirização seja garantida em lei. 
 
[...] no artigo quarto [do PL 1.621/07] nós propomos uma coisa que deveria 
ser normal num país democrático: a participação dos representantes dos 
trabalhadores em processos de terceirização. Qual é o mal? (Vicentinho, 
deputado federal PT-SP). 
 

 A pauta da participação dos sindicatos nos processos empresariais não é nenhuma 

novidade, como demonstra Honneth (2015a) quando fala dos avanços na cogestão 

democrática das empresas na Europa do século XX. De acordo com Vicentinho, muitas 

“empresas hoje agradecem a Deus” “por ter um grupo de trabalhadores que discutem o 

cotidiano da fábrica”. Assim, a participação dos sindicatos nos processos de terceirização não 

apenas permitiria “discutir isso de maneira coletiva”, mas também traria benefícios para a 

empresa – porque uma comissão que “representa os trabalhadores torce pela empresa” – e 

possibilitaria “diminuir a quantidade de processos nas instâncias trabalhistas”. O controle dos 

trabalhadores possibilitaria “ter tranquilidade” em relação à terceirização, uma vez que 

estabelece que se a empresa “quer terceirizar”, que “terceirize, nestas condições”. Em suma, a 

lógica é a de que as conquistas dos trabalhadores são generalizáveis: acarretam ganhos – em 

termos de relações de trabalho mais justas – para todos. 

 Por fim, a crítica da dignidade68 denuncia uma desumanização das relações de 

trabalho e a formação de um grupo de trabalhadores de segunda classe promovidas pela 

terceirização. Fundamentando-se no princípio da dignidade como direito humano, demanda o 

fim do marchandage e a plena isonomia – de salários, de direitos e de tratamento – entre 

trabalhadores diretos e terceirizados. Nesse sentido, propõe a manutenção dos mecanismos já 

existentes de regulação da terceirização. 

 Num sentido próximo à crítica da precarização, a crítica da dignidade faz a denúncia 

de que a terceirização acarreta numa desumanização das relações de trabalho. Se no caso da 

primeira a desumanização assumia o sentido de dumping social, aqui a desumanização remete 

à ausência de tratamento igualitário e ao descaso com a vida do trabalhador. Assim, frente à 

terceirização, a questão da “humanização do trabalho” – que se manifesta no movimento 

operário europeu nos anos 1950 por meio de demandas por redução da monotonia e por 

                                                
68 A crítica da dignidade foi enunciada por nove representantes do trabalho, quais sejam, Rosângela 
Rassy (Auditora Fiscal do Trabalho), Márcio Túlio Viana (Desembargador TRT-MG), Rodrigo Carelli 
(Direito/UFRJ), Clemente Ganz Lúcio (DIEESE), Alexandre D. Martins (SINDENEL), Renato H. 
Sant’Ana (ANAMATRA), Maria da Graça Druck (Sociologia/UFBA), Vicentinho (Deputado Federal 
PT-SP) e Paulo Ortiz (STIEESP). 
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autonomia na realização de tarefas (HONNETH, 2015a, p.374) – se coloca não para o 

processo de trabalho, mas para as relações de trabalho. Aqui, a injustiça denunciada é de que 

o trabalhador terceirizado tem um valor moral inerentemente menor em relação aos 

trabalhadores diretos, simplesmente por ser terceirizado. Essa denúncia se evidencia em três 

afirmações no discurso do trabalho: a vida do trabalhador terceirizado vale menos; a 

terceirização faz do trabalhador mercadoria; e a terceirização expõe o trabalhador ao trabalho 

análogo ao de escravo. 

Para demonstrar essas afirmações, são mobilizadas diferentes facetas e dados sobre 

realidade do trabalho terceirizado. A primeira afirmação está fundamentada nos dados sobre 

número de mortes e acidentes entre trabalhadores terceirizados e sobre o respeito às normas 

de segurança. Graça Druck (UFBA) traz exemplos de diferentes setores em que há um maior 

índice de acidentes de trabalho entre terceirizados: no setor de petróleo, “95 e 100% dos 

acidentes – inclusive os chamados acidentes fatais, ou seja, com mortes – ocorre entre 

trabalhadores terceirizados”; no setor elétrico, “esse dado é 75%”. No mesmo sentido, uma 

análise das “fiscalizações do Ministério do Trabalho e ações civis” demonstraria que “100% 

das empresas terceirizadas vêm desrespeitando normas de saúde e segurança do trabalho”.  

Esses dados comprovariam o menor valor da vida do terceirizado, afinal são estes os 

trabalhadores que morrem e se acidentam, e isto seria causado por negligência  das empresas 

que os empregam. Assim,  
 
[…] a prática da terceirização impõe aos operários condições de trabalho 
cada vez mais precárias, sem garantias de seus direitos laborais, expondo-os 
aos riscos decorrentes dessas atividades. Na questão da indústria da 
construção civil: ausência de humanidade nas relações de trabalho, não 
havendo a preocupação de promover a segurança dos trabalhadores. A mais 
concreta consequência dessa terceirização são os riscos a que ficam 
submetidos esses trabalhadores em todos os aspectos, culminando com a 
perda da própria vida em grande número (Rosângela Rassy, Auditora Fiscal 
do Trabalho). 
 

 Por seu turno, a segunda afirmação, de que a terceirização faz do trabalhador 

mercadoria, diria respeito aos casos em que a terceirização se equivale ao marchandage, ou 

seja, à mera locação de força de trabalho. De acordo com Márcio Viana (TRT-MG), a palavra 

terceirização “tem dois sentidos”. A primeira forma de terceirização refere-se, “por exemplo, 

a uma fábrica de automóveis que usa uma outra fábrica de autopeças para construir o seu 

veículo”, na qual se tem a fabricação de “um produto acabado, é a empresa em rede”. Para o 

desembargador, este caso seria regulado pelo “artigo segundo, parágrafo segundo da CLT”, 
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que trata da questão do “grupo de empresas”69, e não pela Súmula 331. Já a segunda forma de 

terceirização diz respeito “a uma empresa que fornece trabalhadores a outra para fazer 

conservação e asseio”. Trata-se da forma de terceirização “que mais preocupa”, a “hipótese da 

súmula 331” na qual “o que se transfere passo-a-passo é a própria força de trabalho” e não um 

“produto acabado”. Esse tipo de terceirização seria “quase sempre interna”, o que teria por 

consequência que uma “empresa engole os trabalhadores de outra”.  
 
Pergunto: o que essa forma de terceirização interna, internalizada, significa? 
Faz muito tempo que o direito cunhou um nome para ela: marchandage, 
tráfico de pessoas. No discurso, serviria para a empresa concentrar-se no 
foco de suas atividades, na prática, embora aqui ou ali possa servir para isso, 
quase sempre serve especialmente para precarizar. Essa terceirização 
discrimina, cria uma subespécie de trabalhadores, cujos corpos são 
negociados por um intermediário que os aluga quase como animais (Márcio 
Túlio Viana, Desembargador TRT-MG). 
 

 Nesse sentido, a terceirização teria o potencial de tornar os trabalhadores meras 

mercadorias a serem deslocadas de uma empresa a outra, de acordo com a necessidade destas, 

sem respeito à dignidade daqueles. Para Paulo Ortiz (Sind. Eletricitários-SP), “num processo 

de terceirização”, não fica evidente “esse direito digno de ser homem”. Contudo, o 

desrespeito à dignidade humana colocado pela terceirização não se restringe à intermediação 

de mão de obra. Como colocado na terceira afirmação, a terceirização pode sujeitar o 

trabalhador ao trabalho análogo ao de escravo.  

 
[…] nós temos ainda processos de terceirização que levam, então, a uma 
escravidão, um processo que a gente já evidenciou muito no caso da Zara, 
que já foi comentado, e da Nike. […] A Nike realmente vai buscar em outros 
países um custo muito baixo pra produção dos seus artigos que são vendidos 
de forma bastante cara dentro do nosso mercado. E isso tem um custo, por 
quê? Porque eles vão buscar exatamente pessoas enfraquecidas socialmente. 
E aí, aonde que nós precisamos pegar? Essas pessoas não têm condição 
alguma se não tiver por trás um grupo de trabalhadores reunidos pra se 
defender. Dependendo do setor, recebe até um décimo do valor pago pra 
empresa contratante. Então, isso é cruel demais pra que a gente não coloque 
em discussão (Paulo Ortiz, Administração/Centro Universitário Salesiano 
SP, Sind. Eletriciários de SP). 
 

Uma segunda denúncia feita pela crítica da dignidade é a de que a terceirização cria 

                                                
69 É importante notar que o ator não diferencia essas formas de terceirização em relação à sua 
virtuosidade: “As pequenas empresas com frequência fazem o serviço sujo para as grandes. Como são 
menos visíveis, elas podem precarizar direitos trabalhistas e oferecer contratos mais apetitosos para as 
grandes. Qual seria a solução, então? A meu ver, ampliar o entendimento do que seja um grupo 
econômico para proteger melhor o trabalhador. Naturalmente, os interesses comerciais do país não 
podem se sobrepor aos interesses – também do país – humanitários” (Márcio Túlio Viana, 
Desembargador TRT-MG). 
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um grupo de trabalhadores de segunda classe. Os trabalhadores terceirizados não apenas 

teriam menos direitos do que os trabalhadores diretos – como demonstrado pela crítica da 

precarização quando esta denuncia um maior grau de precarização nesse tipo de trabalho –, 

como também sofreriam discriminação nos ambientes de trabalho. Compartilhando suas 

experiências como juiz do Trabalho, Renato Sant’Anna (ANAMATRA) afirma que “o 

trabalhador terceirizado é visto como coisa”:  
 
[…] ele é visto como um empregado de segunda categoria, ele é chamado, 
como disse o Sebastião Caixeta, de terceirizado. Muitas vezes em audiência, 
nós ouvindo testemunhas, percebemos que todo mundo tem nome, menos 
uma determinada pessoa que é chamada de terceirizado. É o terceirizado, a 
terceirizada, ela perde a identidade, porque ela perde a identidade dela com a 
empresa, o que é essencial, é da natureza do direito do trabalho (Renato 
Henry Sant’Anna, ANAMATRA). 
 

 Nesse sentido, haveria uma indignidade inerente à condição de terceirizado, um 

desrespeito automático por ser trabalhador terceirizado, que ficaria evidente não apenas nas 

situações de trabalho, mas também no vocabulário empregado por representantes do capital 

para descrever a terceirização70.  
 
Os trabalhadores terceirizados sentem-se como trabalhadores de segunda 
classe. Dou como exemplo o que ouvi ontem [Pastore] representando o 
patronato brasileiro nesta audiência. Afirmou o seguinte: há contrato em que 
a contratada serve um trabalhador para empresa tomadora, e outros em que 
se servem vários trabalhadores. Ora, poxa vida, trabalhadores não podem ser 
servidos. Isso é sintomático da visão que muitos têm hoje dos terceirizados. 
Como já disse o deputado Vicentinho e outros expositores: trabalhadores 
invisíveis, sem nome, de segunda ou terceira classe (Alexandre D. Manrtins, 
SINDENEL). 
 

Já nos espaços de trabalho, o desrespeito inerente à condição de trabalhador 

terceirizado se evidenciaria através de situações de conflito e discriminação, que afetariam a 

subjetividade e a autoestima do trabalhador. Como já introduzido pela crítica da precarização, 

os trabalhadores terceirizados recebem um tratamento diferente dos trabalhadores diretos, 

quando no espaço de trabalho da empresa contratante.  
 
[…] quantas vezes eu vi companheiros terceirizados não poderem pegar o 
mesmo ônibus – já é uma discriminação –, não poderem comer no mesmo 
restaurante ou [comerem] lá num cantinho, porque é difícil fazer um 
restaurante pra terceirizados. Ou os xingamentos. Antigamente, quando 
alguém ficava com raiva do outro dizia “seu cachorro, seu safado”, 

                                                
70 O trecho abaixo faz referência à seguinte afirmação de José Pastore (USP): “Há contratos em que 
uma contratada serve apenas uma contratante, mas há contratos em que uma contratada serve uma 
grande variedade de contratantes. São situações muito diferentes”. 
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dependendo do lugar fala “seu terceirizado!” [risos]. Infelizmente. E o 
companheiro reage, quando é chamado de cachorro, ele vai pra cima e dá um 
pau, porque “eu não sou cachorro!”. E quando é terceirizado, “falou isso só 
porque eu sou terceirizado...”. Veja que tem diferenças profundas. Isso é 
apenas uma sensível verificação de uma experiência de vida que todos nós já 
vivemos (Vicentinho, Deputado Federal PT-SP). 
 

 Nesse sentido, o ponto de apoio normativo da crítica da dignidade o reside numa 

lógica de reconhecimento fundamentada numa noção de dignidade entendida como uma 

conquista moral. A dignidade tal qual mobilizada na crítica do trabalho não remete, portanto, 

às noções de honra ou autoridade, mas sim a uma qualidade moral à qual subjaz a noção de 

respeito. Essa qualidade moral tem o sentido de uma conquista na medida em que o trabalho 

mobiliza, mais uma vez, o valor simbólico e histórico das lutas trabalhistas, que antes mesmo 

de garantirem uma vinculação entre trabalho e direitos sociais, conquistaram o respeito da 

dignidade do trabalhador.    
 
Intermediação de mão de obra e os seus danos, eles são muito antigos, são 
muito antigos. Se nós formos observar as revoluções ocorridas no ano de 
1848, chamada de Primavera dos Povos, revoluções ocorridas em toda a 
Europa em um clima muito parecido com o clima de hoje, instabilidade 
econômica, falta de representatividade dos políticos em relação à população 
e principalmente uma super-exploração da mão de obra. […] No caso 
francês, os trabalhadores exigiam contra os excessos uma coisa principal: o 
fim do marchandage, o fim da intermediação de mão de obra. Isso nós 
estamos falando de 1848 (Rodrigo L. Carelli, Direito/UFRJ). 

  

 A conquista do fim do marchandage asseguraria o respeito da dignidade do 

trabalhador na medida em que impede que ele desempenhe a função de uma mercadoria a ser 

servida, alugada nas relações de trabalho. Esse já seria um princípio estabelecido na França, 

onde “desde 1848 já se percebe o dano que tem um intermediário vendendo mão de obra”, 

sendo reafirmado “em 1919, no Tratado de Versalhes”. E, “não por acaso”, “a Organização 

Internacional do Trabalho colocou em seu primeiro princípio”: 
 
O trabalho não pode ser considerado como um artigo de comércio ou uma 
mercadoria. Ora, eles não desconsideraram que o trabalho é sim uma 
mercadoria, ele é vendido no mercado, ele considerou que não pode ser 
tratado juridicamente como uma mercadoria, porque isso vai jogar o 
trabalhador para as leis de mercado e não será possível garantir um mínimo 
de dignidade da pessoa humana (Rodrigo L. Carelli, Direito/UFRJ). 

  

 Assim, as exigências de justiça da crítica moral se dão no sentido garantir o respeito à 

dignidade do trabalhador terceirizado. Com essa finalidade, demanda-se que, no contexto 

institucional brasileiro, haja uma distinção mais clara entre terceirização e intermediação de 
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mão de obra. Do ponto de vista do trabalho, a intermediação de mão de obra deveria ser um 

processo inaceitável no contexto das relações de trabalho brasileiras. 
 
Eu confesso que me assustei aqui com o release da comunicação social do 
TST quando fala-se de terceirização de mão de obra, e falou-se “a questão é 
aparentemente simples, uma empresa contrata outra empresa para contratar 
seus trabalhadores”, mais ou menos assim. Bom, isso terceirização não é, 
isso é outro fenômeno, é intermediação de mão de obra, que gera problemas 
gravíssimos, que é diferente da terceirização que também gera gravíssimos 
problemas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é separar esses 
dois fenômenos. São dois fenômenos diferentes e nós vamos tratá-los de 
formas diferentes, temos que tratá-los de forma diferente (Rodrigo L. 
Carelli, Direito/UFRJ). 

 

Por conseguinte, garantir que o trabalhador terceirizado não seja tratado como 

mercadoria passa pela solução prática que sugere a manutenção do critério da atividade-fim 

como limite da terceirização, uma vez que este protege o mundo do trabalho da generalização 

do marchandage. A eliminação de tal critério acarretaria em graves consequências para o 

“mundo do trabalho”. 
 
Nas ciências exatas, fazemos sobretudo descobertas, nas ciências jurídicas 
fazemos sobretudo escolhas. Que escolhas fazer? Uma escolha possível seria 
simplesmente suprimir a distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mas 
aonde nos levaria essa escolha? Se fizéssemos essa escolha, estaríamos pura 
e simplesmente contaminando todo o mundo do trabalho de uma forma que 
o próprio direito do trabalho sempre negou, sempre justamente renegou. 
Estaríamos espalhando a prática do marchandage (Márcio Túlio Viana, 
Desembargador TRT-MG). 

 

 A ideia de que trabalho não é mercadoria tem, portanto, um sentido jurídico 

fundamental. Uma vez estabelecida como princípio jurídico, permite proteger 

institucionalmente o trabalhador das leis de mercado. Contudo, mais do que importância 

jurídica, a crítica do trabalho atribui um valor normativo a esse princípio, no sentido de que 

ele contribui para o desenvolvimento socialmente sustentável aportado pela crítica do valor 

social do trabalho. Tendo em vista a questão moral, além de garantir mecanismos que 

impeçam a intermediação de mão de obra, é necessário também assegurar a igualdade 

fundamental entre trabalhadores diretos e terceirizados, seja em relação ao tratamento, à 

remuneração ou aos diretos desses trabalhadores. Assim, observa-se também uma demanda 

por isonomia na crítica da dignidade que vai além daquela feita na crítica da precarização. Os 

instrumentos que garantem a isonomia – pensada em sentido amplo, ou seja, salários, direitos, 

segurança e tratamento – serviriam para evitar o estabelecimento de uma segunda classe de 
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trabalhadores nos processos de terceirização. 

 
Nesse sentido, só gostaria de chamar atenção que acho que alguns dos 
instrumentos já existentes, inclusive, dentro do quadro jurídico podem ser 
plenamente utilizados por esse tipo de regulação. Apenas salientaria dois. O 
primeiro deles seria a garantia da isonomia, isonomia das condições de 
trabalho, isonomia no tratamento no que diz respeito às relações de saúde e 
segurança, isonomia salarial. São todos trabalhadores, não podem ser 
tratados como de segunda e de terceira categoria (Maria da Graça Druck, 
Sociologia/UFBA). 
 

Com relação à crítica moral – seja com relação à questão da dignidade ou do valor 

social do trabalho – o que se observa é uma crítica de resistência, fundamentada nas 

concepções de respeito e dignidade, que denuncia o desrespeito da sociedade em relação ao 

trabalho, bem como a desumanização das relações de trabalho provocadas pela terceirização. 

Nesse sentido, demanda que o desenvolvimento econômico seja socialmente sustentável e que 

se construam mecanismos para garantir o fim do marchandage e a isonomia de tratamento 

entre trabalhadores diretos e terceirizados. Nesse sentido, a crítica moral do trabalho, assim 

como a crítica da precarização se recusa a negociar os direitos do trabalho, se recusa a 

negociar o princípio de que o trabalhador não pode ser tomado como coisa nas relações de 

trabalho, não havendo compromisso possível em torno da questão71. Contudo, é importante 

notar que a resistência aqui se dá por princípios muito mais básicos do que lá: o da dignidade 

humana e o da igualdade fundamental entre os trabalhadores. 

Observa-se também que, ao denunciar o desrespeito de princípios morais 

fundamentais como a igualdade e a dignidade, o trabalho integra um olhar simbólico à sua 

crítica do econômico. Com isso, poder-se-ia afirmar que a crítica moral supera a dissociação 

entre modos de pensar econômicos e culturais, identificada por Fraser (2015). O trabalho 

desvela que o desrespeito aos princípios morais da igualdade e da dignidade estariam 

imbricados na “cultura empresarial” – o que poderia ser observado não apenas no tratamento 

que os trabalhadores terceirizados recebem das empresas e de seus colegas de trabalho, mas 

                                                
71 Em contrapartida, no discurso do capital – onde o termo “dignidade” ocorre duas vezes, em apenas 
um discurso, sem ocorrência de outras palavras com o radical “dign-” – se observa que a afirmação da 
dignidade do trabalhador é acompanhada de poréns. Em seu pronunciamento, Emerson Casali (CNI) 
diz: “Eu queria reafirmar que todo mundo concorda que trabalho não é mercadoria e que a dignidade 
do trabalhador é um princípio, mas também eu acho que é importante a gente ter muita consciência, na 
hora de tomar decisões, de que não dá pra negar que custo do trabalho compõe custo de produção”. E 
reafirma: “[…] não querendo deixar como também mal interpretado no meu ponto de vista em relação 
a alguns pronunciamentos, de dar a relevância necessária à dignidade humana e ao valor do trabalho. 
A proteção do trabalho deve ser exercida plena e eficazmente, porém, não podemos transferir todo o 
peso dessa proteção a uma das partes da relação jurídica. Não podemos levar a uma inibição no estilo 
de contratação desses serviços”.  
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também no modo como os representantes do capital se referem a eles. Contudo, essa 

superação ocorre em sentido inverso àquele sugerido pela autora. Enquanto Fraser (2015) fala 

sobre a pertinência de uma crítica não-culturalista da cultura, que denuncie a exploração e a 

dominação presentes na esfera cultural, o trabalho oferece uma crítica moral do econômico –

ou, mais especificamente, das relações de trabalho – que desvela o desrespeito de princípios 

morais por parte da exploração do trabalho72. 

 

 

5.4 A natureza da crítica do trabalho: reformismo do presente a partir do passado  

 

 

Tendo em vista a retomada dos valores morais e princípios de justiças mobilizados 

pela crítica do trabalho para denunciar as injustiças produzidas pela terceirização e demandar 

soluções e reparações, o quadro abaixo sistematiza a crítica do trabalho a partir das categorias 

temáticas e das dimensões do conceito de crítica social. 

 
  

                                                
72 Como será discutido no capítulo 6, o conteúdo da crítica do trabalho faz necessário atribuir um 
sentido moral à dimensão cultural trabalhada por Fraser (2008; 2015), de modo que a noção de 
reconhecimento se aproxime da concepção de Honneth (2009b; 2013). 
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Quadro 2: Crítica do trabalho à terceirização 

 

 
Fonte: elaboração própria a partir da análise de conteúdo categorial do discurso dos 

representantes do trabalho na audiência pública 
 

Tendo em vista a articulação de denúncias, pontos de apoio normativo, exigências de 

justiça e soluções práticas em torno de questões econômicas, morais e de direitos, a crítica do 

trabalho à terceirização pode ser caracterizada como uma crítica passadista. Entretanto, por 

seu caráter inequivocamente reformista, se utiliza de princípios internos ao discurso da 

revolução tecnológica e da reestruturação produtiva, transformações estas que consolidaram 

as condições de existência do próprio objeto da crítica (a terceirização). Ainda dentro de sua 

perspectiva reformista, propõe soluções de compromisso entre capital e trabalho e, sobretudo, 

entre a lógica fordista de regulação das relações de trabalho e as promessas de qualificação 

dos empregos da reestruturação produtiva. Contudo, frente ao atual contexto institucional e à 

atual correlação de forças entre capital e trabalho, o sentido de justiça do passadismo, do 
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reformismo e dos compromissos deve ser pensado de modo complexo. 

 O passadismo fica evidente em diferentes momentos da crítica do trabalho. Na crítica 

do liberalismo, as experiências históricas do Estado de bem-estar social não apenas 

demonstram que a economia pode funcionar de outro modo, que outra realidade é possível 

para além do neoliberalismo, mas também apontam para uma idealização do fordismo. O 

fordismo é tomado como modelo de relação entre capital e trabalho por garantir relações de 

trabalho mais justas através da regulação destas via Estado. Além disso, na crítica da luta 

social, a reunião dos trabalhadores sob o teto da fábrica é tomada como pré-requisito para a 

organização dos trabalhadores terceirizados. Na crítica do valor social do trabalho, o trabalho 

clama por um reconhecimento do papel desempenhado pelos trabalhadores na construção de 

sociedades menos desiguais e mais democráticas, lembrando seu protagonismo durante os 

anos dourados do capitalismo em algumas sociedades europeias. Deste modo, o paradigma 

fordista se estabelece como referência de justiça para o futuro das relações de trabalho, de 

modo que assume um caráter idealizado.  

A idealização do passado, constituindo-o como modelo a ser buscado, demonstra o 

caráter incerto e indeterminado do futuro para aqueles que vivenciam um presente ameaçado 

pela generalização da terceirização. Frente a tal indeterminação, o fordismo se estabelece 

como uma espécie de “utopia” do passado, na medida em que a crítica do trabalho se volta às 

experiências fordistas para delas abstrair um modelo de relações de trabalho e de luta dos 

trabalhadores que se constitui em desejo para o futuro. Manifesta-se, portanto, uma ausência 

de perspectiva de futuro para o trabalho, o que o leva ao paradoxo de procurar no passado 

formas de relações mais justas. Esse paradoxo diz respeito à constatação de que a 

possibilidade de um horizonte bom e justo vislumbrada pela crítica do trabalho reside em uma 

experiência histórica concreta, da qual seus enunciadores depreendem um modelo de 

sociedade (fundamentada nos esforços redistributivos do Estado de bem-estar social e na 

importância do trabalho para seu bom funcionamento) que consiste, para eles, no “bom” 

futuro possível. Como coloca Castel (2012, p.498), a crise do Estado Social levou consigo a 

representação de que o porvir seria melhor do que o presente, dissolvendo-se assim uma 

relação com o futuro pautada por um ideal revolucionário. Para o trabalho, desfeita a 

“certeza” de um horizonte melhor do que o presente, o passado é o que sobra como alternativa 

para pensar o futuro. Fora do modelo fordista de regulação das relações de trabalho, o futuro 

seria demasiado funesto para o trabalho.  

Assim, a possibilidade da crítica do trabalho oferecer um projeto de futuro que paute a 

luta dos trabalhadores reside nessa utopia do passado que idealiza o fordismo como modelo a 
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ser buscado. De um ponto de vista moral, a utopia do passado assume um sentido de 

resistência por conquistas caras ao trabalho e que são colocadas em xeque pela terceirização. 

Ainda de um ponto de vista moral, a perspectiva do “bom” futuro residir no passado diz mais 

sobre a configuração da sociedade neoliberal do que sobre a capacidade crítica e propositiva 

do trabalho. Como será discutido no próximo capítulo, a sociedade neoliberal pode ser 

caracterizada por um grande esforço de silenciamento e por uma ameaça de aniquilamento de 

seus atores coletivos (BOURDIEU, 1998; BASCHET 2005). Portanto, o passadismo do ponto 

de apoio normativo da crítica do trabalho, que tem por consequência uma perspectiva de 

futuro fundamentada no passado, remete a uma questão moral importante para a reflexividade 

da sociedade: a sociedade neoliberal tenta sufocar o âmbito coletivo, no qual se criam e 

recriam suas categorias cognitivas, lógicas e normativas. Diante do enfraquecimento dos 

atores coletivos e da precarização das condições de vida dos indivíduos, essas categorias não 

se renovam, restringindo a possibilidade de construção de um projeto coletivo de futuro. 

 A despeito de seu passadismo, a crítica do trabalho articula elementos do presente por 

meio de uma crítica interna da reestruturação produtiva, que se apoia implicitamente no 

discurso da revolução tecnológica e suas promessas de especialização e qualificação dos 

empregos, como pode ser observado na crítica da especialização. A partir desses pontos de 

apoio normativo – o fordismo e a reestruturação produtiva –, seu caráter reformista se torna 

evidente em diferentes momentos. A crítica do liberalismo não faz oposição aberta à 

exploração do trabalho, mas sim à forma como ela se desenvolve quando o (neo)liberalismo é 

a perspectiva vigente. Do mesmo modo, ao estabelecer, na crítica da precarização, um vínculo 

entre trabalho e direitos sociais como necessário para a justiça nas sociedades capitalistas, 

abre mão de uma crítica da exploração e da alienação do trabalho em si mesmas. Esse 

reformismo da crítica do trabalho faz que haja a proposição de uma série de compromissos 

ontológicos (FERRATER MORA, 2001) em suas exigências de justiça. Segundo Ferrater 

Mora (2001), um compromisso ontológico consiste na conceptualização da realidade de modo 

que se aceitam domínios de realidade nos quais se afirma que há estas ou aquelas entidades. 

Na crítica do trabalho, tais compromissos são propostos sobretudo entre os valores da 

utopia fordista (segurança, estabilidade) e o discurso da reestruturação produtiva (ganhos de 

qualidade dos empregos). Na crítica da especialização, observa-se que esta é considerada um 

fim legítimo, mas que em si só não garante justiça: ganhos em qualificação, remuneração e 

sentido do trabalho não podem ser dissociados da segurança, estabilidade e direitos do 

trabalho. No mesmo sentido, a demanda por transferência de conquistas une o modelo das 

lutas trabalhistas tradicionais, dos trabalhadores reunidos na fábrica, à lógica da empresa em 
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rede, com trabalhadores subcontratados, dispersos em relação ao seu local de trabalho ou em 

relação ao contratante. Na crítica da luta social, esse compromisso garante a manutenção da 

lógica fordista de organização dos trabalhadores sem demandar o fim da terceirização. Por sua 

vez, o desenvolvimento socialmente sustentável requer um compromisso entre o econômico e 

social, entendendo que o verdadeiro desenvolvimento combina crescimento econômico com 

respeito aos direitos, às condições de saúde e segurança, à qualificação, à estabilidade no 

emprego e à distribuição de renda. 

 Diante da atual correlação de forças entre capital e trabalho, de um ponto de vista da 

análise das estratégias frente a relações de forças desfavoráveis, esses compromissos entre 

dois mundos apontam para uma possível derrota do trabalho, que se mostra incapaz de recusar 

radicalmente a realidade que tenta eliminar sua condição de ator coletivo. Por outro lado, de 

um ponto de vista moral que procura compreender os sentidos de justiça das lutas trabalhistas, 

esses compromissos assumem um sentido de resistência fundamental para garantir alguma 

forma de justiça nas relações de trabalho terceirizado. Nesse jogo de forças, o trabalho resiste 

frente ao aumento da assimetria das relações de trabalho e à criação de novas desigualdades 

entre os trabalhadores ao defender o caráter fundamental da transferência das conquistas das 

lutas trabalhistas dos trabalhadores diretos aos trabalhadores terceirizados. Essa transferência 

significa um modo de conservar as melhorias das condições de trabalho, de remuneração e os 

direitos alcançados através das lutas para todos os trabalhadores, inclusive os terceirizados.  

Além disso, a análise das soluções práticas mostra como a crítica do trabalho consegue 

propor mecanismos capazes de inserir formas de justiça na lógica da rede, como a 

responsabilidade solidária, a isonomia, a especialização como critério, e a representação dos 

terceirizados pelo sindicado dos trabalhadores diretos. Essas soluções práticas podem ser 

compreendidas como mecanismos de justiça em rede. De acordo com Boltanski e Chiapello 

(1999), as redes são formas de relação instáveis porque se estendem e se modificam 

incessantemente, das quais os atores mais frágeis estão sob constante risco de exclusão. Para 

os autores, “disto segue que, em um mundo construído de forma completamente submetida à 

logica de rede, não há motivos para colocar questões de justiça […] porque os pequenos 

tendem a desaparecer sem deixar traços” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 1999, p.159). 

 Nesse sentido, alguns constrangimentos devem pesar sobre a rede para que ela possa 

ser qualificada como justa. Boltanski e Chiapello (1999) recorrem à noção de projetos para 

pensar o suporte de justiça do mundo em rede: os projetos são um entrave à circulação 

absoluta porque demandam engajamento. Entretanto, se em 1999 Boltanski e Chiapello 

vislumbravam a possibilidade de emergência de uma cité por projetos a partir das 
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transformações do capitalismo ocorridas entre 1980 e 1990, Boltanski (2015) avalia que isso 

não aconteceu. Para o autor, “a cité por projetos manteve-se no limbo e o capitalismo, longe 

de se reformar, viu sua violência se intensificar e suas contradições se desenvolverem no 

curso dos dez anos seguintes, até a crise atual” (BOLTANSKI, 2015, p.214-215).  

Viver-se-ia hoje, portanto, um capitalismo livre de qualquer exigência de justiça, sobre 

o qual não recai o peso de justificação de seus desenvolvimentos. Contudo, as soluções 

práticas aportadas pela crítica do trabalho à terceirização parecem indicar formas de inserir 

exigências de justiça nas redes de subcontratações formadas através da terceirização. A 

proposição da regulação da estabilidade econômica da empresa prestadora de serviços visa a 

garantir que este membro da rede de empresas não esvaecerá frente a imprevistos econômicos 

e será capaz de arcar os custos trabalhistas inerentes ao seu contrato, garantindo não apenas o 

emprego, mas também os direitos dos trabalhadores terceirizados. A exigência de que uma 

empresa deve ter um único fim visa a garantir a integridade moral dos componentes da rede, 

constituindo-se num mecanismo que impediria a formação de empresas de alocação de mão 

de obra e que as redes de empresas se utilizem do marchandage. O estabelecimento da 

isonomia e da forma de representação sindical dos trabalhadores terceirizados na legislação 

garantiria a paridade entre todos os trabalhadores de uma mesma rede de empresas. Por fim, a 

responsabilidade solidária duplicaria a proteção dos direitos do trabalhador terceirizado em 

caso de sua exclusão da rede, tornando-o menos frágil.  

É importante notar que a proposta desses mecanismos de justiça em rede não se dá 

pela mobilização de uma lógica inovadora, mas sim pelo compromisso de lógicas já 

existentes. Dados os compromissos entre modelos atuais e passados de organização do 

trabalho discutidos acima, o trabalho consegue inserir mecanismos regulatórios que 

estabilizam as redes e protegem os atores mais fracos – os trabalhadores terceirizados – da 

exclusão iminente. Nesse sentido, ao propor esses mecanismos de justiça, o trabalho coloca 

em prática sua lógica de reformas do presente – da especialização e da empresa em rede –,  

apoiada na abstração de elementos do modelo fordista, como a proteção social do trabalho, a 

garantia de representação sindical dos trabalhadores, permitindo vislumbrar formas de justiça 

no trabalho terceirizado.  

Portanto, frente à terceirização, a crítica social enunciada pelo trabalho se caracteriza 

por uma tensão entre reforma do presente e resistência em nome de conquistas passadas. Ao 

mesmo tempo em que é capaz de propor compromissos ontológicos entre elementos da 

realidade fordista e elementos da realidade do mundo em rede, dentre eles os mecanismos de 

justiça em rede, o trabalho é levado ao paradoxo de estabelecer seu projeto de futuro a partir 
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de um modelo passado de relações de trabalho. 

Sendo assim, enquanto do ponto de vista das relações de força pode-se falar em uma 

derrota ou retrocesso das lutas trabalhistas, isto não significa que o sentido de justiça destas 

foi extinto. De um ponto de vista moral, pode-se dizer que as denúncias e demandas do 

trabalho são capazes de articular critérios e princípios de justiça generalizáveis. Ou seja, o 

trabalho está enfraquecido no atual contexto neoliberal, mas não a ponto de ser aniquilado 

como ator moral fundamental  para as sociedades capitalistas que se pretendem democráticas. 

Como será demonstrado a seguir, suas denúncias do jogo de forças mais favorável ao capital e 

suas demandas por paridade participativa (FRASER, 2006a; 2008) têm o potencial normativo 

de produzir não apenas relações de trabalho menos assimétricas, mas também uma sociedade 

mais igualitária. 
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6 Sobre o futuro da humanidade que trabalha 
 

 

Os valores morais que o trabalho articula na audiência pública do TST são múltiplos, 

mas coerentes entre si, característicos de um discurso plural e coeso: relações econômicas 

reguladas pelo Estado Social; emprego seguro, estável e de qualidade; garantia de conquistas 

trabalhistas; vínculo normativo entre trabalho e proteção social como contrapartida do lucro; 

isonomia salarial, de direitos, de representação e de tratamento entre todos os trabalhadores; a 

noção de que trabalhador não é mercadoria; e uma concepção de desenvolvimento 

socialmente sustentável que ultrapassa indicadores econômicos, promovendo a valorização 

social do trabalho. Como se pretende demonstrar neste capítulo, o princípio de justiça que 

subjaz a todos esses valores consiste numa concepção profunda e alargada de igualdade – 

igualdade dos trabalhadores entre si e igualdade para o trabalho no plano social – que se 

configura em torno de questões econômicas, políticas e morais e que não é pensada apenas em 

termos formais.  

Assim, o objetivo deste capítulo é colocar em prática o segundo passo da análise 

proposto no capítulo 3, o momento interpretativo, a fim de responder às questões do potencial 

normativo da crítica do trabalho e da reconfiguração das lutas trabalhistas frente à 

terceirização. O momento interpretativo da análise consiste em identificar indutivamente os 

princípios de justiça imanentes à crítica do trabalho, refletindo sobre a possibilidade de 

generalização desse princípio para o conjunto de relações criticadas (HONNETH, 2008). 

Trata-se de uma interpretação que explora como exigências de justiça de naturezas distintas 

são articuladas no conteúdo da crítica do trabalho à terceirização, formando princípios de 

justiça generalizáveis. Com esse segundo momento da análise, ultrapassa-se a descrição do 

conteúdo e problematiza-se o potencial normativo da crítica do trabalho, e não 

necessariamente a sua força. Como será discutido ao longo deste capítulo, o princípio de 

justiça imanente à crítica do trabalho é uma concepção radical de igualdade que ultrapassa as 

relações de trabalho terceirizado, estendendo-se ao conjunto das relações de trabalho e às 

relações de classe na sociedade neoliberal. Portanto, para interpretar o potencial normativo da 

crítica do trabalho e a reconfiguração de suas lutas, é preciso levar em conta o conjunto de 

desafios que se colocam ao trabalho em uma sociedade que conjuga o neoliberalismo a seus 

valores clientelistas e patrimonialistas tradicionais.  

Deste modo, se até aqui a análise da crítica privilegiou as questões levantadas em 
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torno da terceirização, neste capítulo será necessário ampliar o escopo da análise. Trata-se de 

examinar as problemáticas que se colocam ao trabalho no seio da sociedade neoliberal, de 

modo a refletir sobre as injustiças que ela produz para o trabalho, enquanto ator coletivo, e 

para os trabalhadores. Como será demonstrado, o potencial normativo do princípio da igualde 

reside na denúncia da desigualdade entre capital e trabalho aprofundada pelo neoliberalismo 

(6.1); e na demanda por uma igualdade efetiva nos termos democráticos da paridade 

participativa (6.2), as quais se articulam nas mesmas três temáticas: economia, direitos e 

moral. 

Tendo em vista que este é um processo de análise indutivo, os referenciais teóricos 

mobilizados para construir o sentido de justiça da crítica do trabalho não têm o estatuto de um 

pressuposto sobre o que é justiça social. Esses referenciais são mobilizados apenas na medida 

em que as concepções de justiça que eles aportam coincidem com, explicam e sistematizam 

os princípios de justiça articulados na crítica do trabalho, e por isso não foram apresentados 

anteriormente em termos de uma fundamentação teórica. Com essa análise, será possível 

refletir sobre as reconfigurações das lutas trabalhistas, permitindo não apenas atualizar o 

conteúdo histórico da relação imanente entre trabalho e justiça social, como também levantar 

as questões morais que o trabalho coloca às sociedades capitalistas contemporâneas (6.3). 

 

 

6.1 O trabalho e o neoliberalismo: denúncia de um jogo de forças  

 

 

Além das denúncias descritas no capítulo anterior, há uma questão transversal a todas 

as categorias temáticas: o jogo de forças entre capital e trabalho. Tendo-a em vista, pode-se 

afirmar que o potencial normativo das denúncias da crítica do trabalho – de que a 

terceirização é uma retomada das formas de exploração do trabalho do século XIX, de que o 

neoliberalismo é um discurso falso, de que a especialização não é o critério para a 

terceirização, de que a terceirização fragmenta a classe trabalhadora, de que há um processo 

estrutural de precarização do trabalho que é ainda mais grave no trabalho terceirizado, de que 

há um desrespeito da sociedade ao trabalho e suas lutas, e de que a terceirização promove um 

desrespeito à dignidade do trabalhador – reside em desvelar um jogo de forças desfavorável 

ao trabalho que produz mecanismos que impedem a participação paritária do trabalho na 

sociedade. A hipótese, a ser discutida ao longo deste capítulo, é de que a partir dessas 

denúncias do jogo de forças na dimensão econômica, moral e dos direitos, o princípio da 
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igualdade, mobilizado na crítica do trabalho à terceirização, se apresenta sob a forma da 

paridade participativa (FRASER, 2006a; 2008). Ou seja, sob a forma de uma reivindicação de 

que todo indivíduo e ator social possa contribuir em condição de igualdade à construção da 

vida social. 

Aqui, o princípio imanente da igualdade será tratado no seu sentido de garantir a 

valorização do trabalho – enquanto ator coletivo – no âmbito da sociedade brasileira 

neoliberal. Partindo da concepção moral de que a garantia da igualdade é fundamental para a 

construção de relações sociais justas, o trabalho denuncia a assimetria de forças entre capital e 

trabalho, que, com as reconfigurações do capitalismo e da crítica a partir dos anos 1970, se 

torna mais favorável ao capital. Por meio da denúncia do jogo de forças, o trabalho coloca em 

questão a ordem neoliberal naturalizada, possibilitando identificar as concepções morais 

subjacentes a ela, bem como coloca em evidência disparidades estruturais e históricas entre 

capital e trabalho.  

De acordo com Baschet (2005), o espaço social é fortemente estruturado pela 

polaridade do capital e do trabalho, o que não implica negar a infinidade de situações e de 

relações que compõem a sociedade e que se articulam a essa polaridade de modo (in)direto e 

mais ou menos autônomo. Assim, falar em um jogo de forças entre capital e trabalho não 

significa reduzir as relações sociais a relações de classe antagonizadas pela burguesia e pelo 

proletariado, mas sim reconhecer que esse antagonismo, fundamental às sociedades 

capitalistas, atravessa o tecido social e o conjunto das atividades humanas (BASCHET, 2005, 

p.120). Como argumentam autores como Bourdieu (1998), Baschet (2005), Touraine (2005), e 

Boltanski (2009), os movimentos de Maio de 1968 precedem a instauração de uma relação de 

forças muito mais favorável ao capital. Associada a fenômenos como a crise do petróleo e o 

fim das décadas gloriosas do pós-guerra na Europa ocidental (BASCHET, 2005, p.15), essa 

relação de forças é corroborada ainda pela raridade do trabalho no cenário neoliberal73 

(BOURDIEU, 1998, p.98).  

De acordo com Bourdieu (1998, p.116-117), o neoliberalismo é um sistema político-

econômico que impõe uma nova ordem moral, a qual é caracterizada pelo autor como um 

darwinismo moral que, através do culto ao vencedor, instaura uma luta de todos contra todos. 

Com essa luta de todos contra todos, o neoliberalismo destruiria as instâncias coletivas 

capazes de impedir seus efeitos, entre elas o Estado, depositário dos valores universais 

                                                
73 Segundo Bourdieu (1998, p.97-98), a precariedade instaurada pelo neoliberalismo faz do trabalho 
uma coisa rara, desejável a qualquer preço, deixando os trabalhadores à mercê de seus empregadores, 
que assim galgam ainda mais poder nesse jogo de forças. 



 200 

associados à ideia do público. Na crítica do trabalho, a denúncia do jogo de forças se articula 

em torno dessas mesmas três esferas destacadas na definição de Bourdieu (1998) do 

neoliberalismo como um sistema político-econômico que traz consigo uma nova ordem 

moral. Em seu eixo econômico, a denúncia do jogo de forças traz à tona a redução de custos 

do trabalho como um interesse que só se torna plausível na atual correlação de forças. Por sua 

vez, a esfera política emerge na crítica do trabalho no eixo dos direitos, por meio do qual é 

retomado o caráter político – e portanto passível de transformação pela luta social – de 

qualquer ordem econômica ou institucional. Finalmente, o eixo moral procura problematizar a 

naturalização de injustiças como a ampliação dos lucros das empresas por meio da 

socialização dos riscos da terceirização. 

A denúncia do jogo de forças em seus aspectos econômicos coloca em questão a 

plausibilidade da terceirização. Do ponto de vista do trabalho, as correlações de força 

existentes na sociedade privilegiariam um interesse econômico do capital: a maximização dos 

lucros, alcançada por meio da redução de custos. Contudo, enquanto a redução de custos 

poderia estar assentada na inovação, na eficiência e mesmo na criatividade, o padrão de 

competitividade promovido atualmente estaria assentado em baixos salários, alcançados por 

meio da subcontratação de serviços e de trabalhadores. Tratar-se-ia, portanto, de um interesse 

em cortar um custo específico: o custo do trabalho.  
 
Vamos colocar assim: se as empresas são […] maximizadoras de lucro, o 
que elas vão fazer? Elas vão cortar custos do ponto de vista da qualidade, 
muitas vezes de algumas manutenções e, principalmente, da questão do 
custo do trabalho. […] Aí nós temos um problema sério e que nós tentamos 
discutir, e vamos continuar tentando discutir: que modelo é esse em que o 
trabalho não tem incentivo nenhum a não ser menor salário, pior condição de 
trabalho? (Carlos Pereira, FENADADOS). 
 

Ou seja, a denúncia do trabalho é de que estratégias de redução de custos do trabalho, 

como a terceirização, não levam em conta os interesses e necessidades dos trabalhadores. Ao 

mesmo tempo, apontam que o emprego disseminado dessas estratégias só é plausível hoje 

porque o antagonismo entre capital e trabalho se configura de modo mais favorável ao capital 

no neoliberalismo. Se as correlações de força entre trabalho, capital e Estado são um produto 

histórico, a generalização do uso da terceirização para a redução de custos do trabalho é, por 

conseguinte, produto desse momento histórico específico em que é possível não dar ouvidos 

ao trabalho. Nesse sentido, a crítica do trabalho argumenta que a redução de custos – e a 

consequente ampliação dos lucros – pode se dar de outras formas, seguindo outras lógicas de 

exploração do trabalho. 
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É na correlação de forças entre os trabalhadores, seus sindicatos, os 
empresários, suas organizações e o Estado que vai se definir a forma como 
você vai organizar a estrutura tecnológica, os imperativos de mercado e a 
organização do trabalho. Portanto, isto não é jamais irreversível. Nunca será 
irreversível a terceirização, porque ela se dá como qualquer outra forma de 
organização do trabalho se deu: a partir, também, das correlações de forças 
existentes na sociedade (Anselmo Luiz Santos, CESIT/Unicamp). 
 

Deste modo, as condições de possibilidades de se maximizar os lucros através da 

redução de custos com o trabalho seriam dadas pela atual configuração do antagonismo entre 

capital e trabalho. Com essa afirmação, o trabalho coloca que o neoliberalismo não é a ordem 

natural das relações econômicas, e que, portanto, a terceirização é um “processo [que] não é 

inexorável, [que] não é irreversível” (Miguel Pereira, CONTRAF). Logo, se o neoliberalismo 

não é uma realidade inevitável, é possível que a relação entre capital e trabalho se estabeleça 

de outros modos, menos assimétricos e injustos para o trabalho. 
 
Redução de custos não é incompatível com o aumento salarial, não é! 
Mesmo [a redução] do custo do trabalho não é incompatível, desde que haja 
especialização, desde que haja aumento de produtividade. Eu gostaria dos 
dados das terceirizadas pra ver se isso está ocorrendo. Isto não ocorre nas 
terceirizadas, os salários são menores, o que é dito de produtividade muitas 
vezes são jornadas de trabalho sem pagamento de hora-extra, essa que é a 
situação que os sindicados, no dia a dia, convivem. Então, a nossa tese é que 
é precarização, em especial, dentro da realidade do setor elétrico brasileiro 
(Carlos Pereira, FENADADOS). 
 

 O princípio imanente da igualdade se coloca aqui na ideia de que se a polaridade do 

capital e do trabalho é indissociável de qualquer sociedade capitalista, a correlação de forças 

entre classes sociais no neoliberalismo aprofundaria a desigualdade entre esses atores, 

impedindo a participação paritária do trabalho na medida em que agrava sua subordinação 

econômica. Por seu turno, recuperando essa desigualdade estrutural entre capital e trabalho, a 

denúncia do jogo de forças no eixo dos direitos coloca a necessidade de inserir a discussão da 

terceirização dentro de um arcabouço institucional, onde a iniciativa privada e os direitos 

sociais estejam equiparados. Embora rejeite a ideia de que a “terceirização é forma moderna 

de parceria”, argumentando que ela reproduz formas de subcontratação pré-industriais, 

Rodrigo Carelli (UFRJ) lembra que 

 
[…] à diferença do século XIX, hoje nós temos canais institucionalizados 
para resolver esse problema, nós temos – como eu disse aqui – o direito 
responsivo, nós temos o TST, nós temos o Poder Legislativo, nós temos 
canais próprios e institucionalizados pra solucionar o problema (Rodrigo 
Carelli, direito/UFRJ). 
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 Para o trabalho, a questão do jogo de forças na esfera político-institucional se coloca 

quando representantes do capital entendem que podem, no espaço de debate promovido pela 

audiência pública, afirmar que seus interesses prevalecerão independentemente da discussão 

que ocorre, que os argumentos e questionamentos do outro lado não serão levados em 

consideração. Em seu pronunciamento, o Deputado Sandro Mabel (PR-GO) – representante 

do capital e autor do PL 4.330/04 – faz a seguinte afirmação: 
 
Na Câmara, agora [o PL 4.330/04] já tá na [Comissão de Constituição e de 
Justiça e Cidadania] (CCJC), agora durante o mês de setembro é votado da 
CCJC, já tá acordado pra ter uma votação, ela vai pro Senado. No Senado, 
nós já temos um acordo também já bem construído pra que ela possa ir pra 
sanção presidencial. Nossa expectativa é que até final de dezembro nós 
possamos ter essa lei da terceirização executada. E assim nós esperamos 
poder ajudar [o TST] nas suas decisões, que eu entendo que não é nada fácil 
(Sandro Mabel, Deputado Federal PR-GO). 
 

Essa afirmação provoca a reação de diferentes representantes do trabalho. Por um 

lado, ela seria emblemática da ganância do capital. Ou seja, a postura de Sandro Mabel seria 

exemplar de empresas que “querem de mais” porque não querem ter que discutir a questão da 

regulação da terceirização com os trabalhadores, segundo Hudson da Silva (SINTRATEL-

SP). Por outro lado, não apenas a postura de Mabel, mas também a proposta do PL 4.330/04 

seriam entraves para a solução institucional dos problemas gerados pela terceirização.  
 
[…] nós temos canais próprios e institucionalizados pra solucionar o 
problema. E não vir aqui, igual ao deputado Sandro Mabel, e dizer que vai 
baixar e já está tudo acordado e vai fazer algo que simplesmente repete o que 
o TST já vem aplicando há muito tempo e que não está resolvendo o 
problema. Então, esses canais institucionalizados têm é que dar conta do 
problema, resolver o problema. E é isso que a gente espera, porque senão 
acontece igual Jirau, a resposta vem sempre, mas pode vir sob a forma de 
violência. Nós preferimos os canais institucionalizados74 (Rodrigo Carelli, 
direito/UFRJ). 
 

 Analiticamente, pode-se propor que a afirmação de Sandro Mabel é característica de 

um contexto de dominação gestionária, no qual as instituições teriam incorporado a crítica, 

internalizando a mudança e blindando-se em relação à crítica externa (BOLTANSKI, 2015). A 

afirmação de que todos os acordos necessários para a aprovação do PL 4.330/04 já haviam 

sido estabelecidos – mais de três anos antes da votação do projeto – pode ser entendida como 

uma reação conservadora à abertura institucional à crítica social representada pela audiência 

pública. Enquanto o TST promove um espaço de debate pautado por valores democráticos e 

                                                
74 Rodrigo Carelli se refere aos eventos de 2011, em que operários se insurgiram contra uma 
empreiteira no canteiro de obras da hidrelétrica de Jirau, em Rondônia (POMAR, 2011). 
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pelo espírito de abertura, dispondo-se a reformular sua jurisprudência – como argumentado no 

capítulo 4 –, o deputado relembra que a instituição que ele representa, no que estiver em seu 

poder, não está mais aberta ao debate sobre a regulamentação da terceirização. Assim, a 

denúncia do jogo de forças na esfera política demonstra como a polarização entre capital e 

trabalho se estabelece no nível das instituições: embora os caminhos institucionais existam, 

eles estão entravados por um fechamento das instituições à crítica social. Tendo em vista que 

os interesses do capital estariam mais bem representados na Câmara do que os do trabalho 

(DIAP, 2014), ter-se-ia aqui mais um mecanismo que impossibilita a participação equitativa 

do trabalho, desta vez nas tomadas de decisão próprias à esfera político-institucional. Com 

relação ao princípio da igualdade, pode-se observar que ele se manifesta na denúncia de que o 

fechamento das instituições à crítica social contribuiria para a institucionalização de regras e 

para a normalização de processos que negam a participação paritária do trabalho, entendido 

como ator moral e coletivo, nas esferas representativas da política. 

Contudo, como argumentado no capítulo 3, mais do que afirmar a ineficiência da 

crítica em penetrar as instituições, essa situação corrobora a ideia de que o problema reside 

nas próprias instituições, que parecem ter deixado de lado seus ideais fundadores. De sua 

parte, ao mobilizar a temática da luta social, ainda na esfera política dos direitos, a crítica do 

trabalho relembra, mais uma vez, a possibilidade de transformação do real. Reiterando que a 

terceirização não é um fenômeno irreversível, mas sim o resultado de uma correlação de 

forças entre atores estruturalmente assimétricos, mobiliza um ideal de prioridade da vontade 

de ação dos atores sociais em relação ao fechamento institucional. 
 
Por fim, queria dizer e reafirmar que acho que nem a terceirização e nem a 
precarização são irreversíveis. Eu quero afirmar, nesse sentido, porque eu 
acho que dependem, todos esses fatores, de homens que agem, que atuam, 
que são sujeitos, que têm vontades políticas, a exemplo inclusive da ação 
desse Tribunal. Eu acredito que se nós somos sujeitos e tivemos como 
sujeitos a capacidade de transformar as sociedades até aqui, é possível, pelo 
menos àqueles que lutam por justiça e por igualdade, que possam 
efetivamente dar um basta a essa situação e mudar. E mudar no sentido de já 
pensar que ela não é inexorável, porque à medida que ela foi construída 
dessa forma por um conjunto de homens, ela pode ser transformada (Maria 
da Graça Druck, Sociologia/UFBA).  
 

Por fim, no eixo moral, o antagonismo e a assimetria entre capital e trabalho ficaria 

expresso no desrespeito do trabalho, ou seja, na desconsideração que os representantes do 

trabalho denunciam haver na postura dos representantes do capital, assim como na afirmação 

de que a exploração do trabalho através da terceirização viola preceitos básicos dos direitos 

humanos. 
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Assim, com o máximo respeito, mas eu preciso admitir aqui que a fala mais 
honesta e interessante foi a do representante da FIESP ontem, que nos seus 
15 minutos de exposição, se não me engano, não tocou uma vez sequer na 
palavra trabalho75. E o recado foi claro pra mim: nessa nova ordem mundial, 
não há lugar para o trabalho tal como uma sociedade verdadeiramente 
democrática o encara. [...] E agora, ontem apareceu que China e Índia são 
exemplos de proteção ao trabalho! São situações análogas ao início da 
Revolução Industrial, são os casos ideais de comparação que a gente precisa 
ter aqui? (Sávio M. Cavalcante, Sociologia/Unicamp, SINTTEL-PI).  
 

As denúncias do trabalho sobre a terceirização teriam um sentido de igualdade na 

medida em que desvelam a naturalização da assimetria entre capital e trabalho na sociedade 

brasileira, a qual impediria o trabalho de ter suas reivindicações ouvidas nos debates públicos. 

De um ponto de vista moral, a integração de uma sociedade só pode ter êxito na medida em 

que seus membros disporem de hábitos culturais compatíveis com o estatuto normativo de 

que todos os sujeitos são livres e iguais em direitos (HONNETH, 2009b, p.108). A ausência 

do trabalho – enquanto ator coletivo e moral – e dos trabalhadores na fala do representante da 

FIESP demonstraria que a classe patronal brasileira não compartilha da ideia de que a classe 

trabalhadora é igual em direitos e igualmente livre para perseguir seus interesses. Nessa 

lógica, uma consequência do desrespeito ao trabalho seria de que a sociedade brasileira encara 

a privatização dos lucros e a socialização dos riscos e custos da terceirização como algo 

natural. Tratar-se-ia de uma naturalização da desigualdade histórica entre capital e trabalho no 

Brasil, de modo que não apenas os trabalhadores seriam desrespeitados, como também o 

próprio tecido social seria prejudicado por essa cegueira moral. 

 
[…] a questão do repasse de custos à sociedade por essa economia de custos 
da operadora. A primeira relação é clara: a questão da redução da massa 
salarial dos trabalhadores, da sua precarização e exploração, trabalhador 
terceirizado ganha de três a cinco vezes menos que ganharia se tivesse 
primarizado, e todos os benefícios na mesma proporção. Isso gera, 
certamente, uma redução da massa salarial e do recolhimento de tributos 
para a previdência e para a saúde pública. E, na contrapartida, o setor 
precarizante gera mais demandas pros serviços de previdência e saúde 
pública. Portanto, um duplo prejuízo para a sociedade e, para os donos do 

                                                
75 Levada em sentido literal, essa afirmação poderia ser desacreditada. Adauto Duarte, representante 
da FIESP na audiência pública, usa a palavra “trabalho” cinco vezes em seu pronunciamento. Na 
primeira, para afirmar que, na economia globalizada, “limitar a terceirização significa precarização do 
trabalho”. Outras duas vezes para se referir ao “mercado de trabalho”. Uma quarta vez para afirmar 
que a “regulação do trabalho” é um dos itens usados para o cálculo do índice de competitividade do 
Fórum Econômico. E, ao final do seu discurso, para desejar “um bom trabalho” aos participantes da 
audiência. Entretanto, a afirmação de Sávio Cavalcante pode ser considerada válida quando 
interpretada como uma busca a uma referência ao trabalho como ator coletivo no discurso do capital; e 
isso, de fato, não está presente em nenhuma dessas ocorrências, que mobilizam a palavra trabalho na 
lógica dos interesses do capital. 
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capital terem o seu lucro aumentado, acaba tendo o custo social disso (Flávio 
Rodrigues, SINTTEL-RS). 

 
Em seu eixo moral, a denúncia do jogo de forças aponta para as injustiças produzidas 

pela correlação de forças entre capital e trabalho, assinalando algumas de suas consequências 

para a sociedade. Dentre essas consequências, poder-se-ia apontar que “a sociedade assume o 

ônus” da redução de custos das empresas, nas formas apontadas acima por Flávio Rodrigues 

(SINTTEL-RS). Assim, haveria uma privatização dos lucros e uma socialização dos custos 

nos processos de terceirização. 
 
Nós observamos o capital privatizando os lucros e o custo dessa operação 
socializado pela sociedade. Nós queremos que essa realidade seja mudada, 
porque não achamos que devemos deixar que os detentores do capital do 
setor de telecomunicação tenham a suprafelicidade, citada aqui por outro 
palestrante, de conseguir gerar uma empresa sem empregados, porque eles 
dão muito trabalho (Flávio Rodrigues, SINTTEL-RS). 
 

Isso leva a crítica do trabalho a olhar para a terceirização como uma questão de 

justiça, questionando “em que medida a terceirização contribui para construção de relações 

mais justas e igualitárias”, como elaborado por Miguel Pereira (CONTRAF). Portanto, mais 

do que falar sobre as relações de trabalho terceirizado e a regulamentação da terceirização, a 

crítica do trabalho almeja promover a reflexão sobre as consequências sociais de uma relação 

entre classes tão assimétrica quanto a denunciada aqui. 
 
É essa a questão que eu trago de fundo, é a que eu gostaria que fosse 
relevada: qual é o país que a gente quer construir? A gente precisa pensar na 
terceirização nesse sentido. E a síntese final é essa, então, que os ganhos 
ficam para os bancos – no nosso caso,  no sistema financeiro a gente afirma 
isso com veemência – mas as perdas ficam para a sociedade (Miguel Pereira, 
CONTRAF). 
  

Assim, o atual estado do jogo de forças entre capital e trabalho contribuiria não apenas 

para aprofundar desigualdades econômicas e políticas históricas, mas também para a 

cristalização de uma hierarquia de status que legitima normas e valores que negam ao trabalho 

a possibilidade de ser socialmente reconhecido como um ator moral digno de contribuir para a 

construção de uma sociedade melhor. Em suma, em sua dimensão moral, a denúncia do jogo 

de forças aponta que a desvalorização histórica e estrutural do trabalho não apenas acarreta 

em injustiças redistributivas (prejuízos salariais), representativas e de reconhecimento (de 

direitos sociais e de reconhecimento simbólico e institucional) para o trabalho, mas também 

na socialização dos riscos e custos da produção para toda a sociedade.  

Além disso, a denúncia do jogo de forças se utiliza da demonstração de interesses 
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velados como uma ferramenta de denúncia pública. Para Barthe et al. (2013), essa ferramenta 

serve à desqualificação dos adversários nas arenas públicas. Entretanto, ao articular os 

interesses do capital a uma perspectiva macro-histórica do jogo de forças, a crítica do trabalho 

não desvela apenas interesses particulares, mas também a forma como esses interesses 

produzem uma realidade aparentemente coesa e imutável, como a da privatização dos lucros e 

socialização dos riscos, apontadas no eixo moral, ou a inevitabilidade da terceirização 

desvelada na dimensão econômica. No mesmo sentido, na esfera política, a crítica do trabalho 

denuncia que, assim como tudo que é social e historicamente construído, o neoliberalismo e a 

forma como a correlação de forças entre capital e trabalho que se estabelece nele são passíveis 

de questionamento e, portanto, de transformação. Entretanto, reconhece os mecanismos 

econômicos, políticos e morais que entravam a participação do trabalho na produção e na 

transformação dessa realidade. 

Do ponto de vista das relações de força e dominação, a configuração do jogo de forças 

no contexto neoliberal permitiria falar em uma eliminação do trabalho como ator coletivo. 

Para Bourdieu (1998, p.109-110), o neoliberalismo é um programa de destruição metódica 

dos coletivos, pois, na medida em que a economia neoclássica reconhece apenas os 

indivíduos, os grupos sociais deveriam ser eliminados para que a teoria “funcionasse” frente à 

realidade. Por seu turno, o que a crítica estudada denuncia são diferentes tentativas de 

silenciamento do trabalho. Nesse sentido, Baschet (2005, p.123) defende que o neoliberalismo 

faz a exclusão e a exploração andarem juntas, de modo que a manutenção de grupos 

potencialmente “elimináveis” tem a utilidade de manter o medo e a docilidade dos 

assalariados. Nesta perspectiva, não se poderia falar do aniquilamento completo do trabalho, 

mas sim da mobilização da ameaça de exclusão dos trabalhadores como meio de fortalecer a 

relação de forças eminentemente favorável ao capital.  

Frente a esse cenário, é evidente que o trabalho não pode ter força o suficiente para 

transformar as instituições ou resolver as injustiças que denuncia. Entretanto, não se pode 

fechar os olhos às questões morais que este ator coletivo coloca, não só através da denúncia 

de injustiças, mas também de exigências de justiça, à sociedade. Questões morais estas com 

as quais a sociedade terá inevitavelmente de se haver, sobretudo o desmantelamento de atores 

coletivos capazes de produzir novas categorias normativas, novas perspectivas sobre a 

realidade e projetos de futuro alternativos à realidade neoliberal. Se as categorias morais e 

cognitivas são produzidas no âmbito coletivo da sociedade (ROSATI; WEISS, 2015), o 

desvelamento da terceirização como uma estratégia de satisfação dos interesses do capital 

mostra que o aprofundamento da assimetria entre capital e trabalho coloca em risco a própria 
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capacidade de uma reprodução normativamente orientada da sociedade na medida em que a 

existência do trabalho como ator coletivo é constantemente ameaçada. 

Nesse sentido, a disparidade que o trabalho denuncia seria a de que, no contexto 

neoliberal e na sociedade brasileira, se produzem diferentes mecanismos (de redistribuição, 

reconhecimento e representação) que impedem que os interesses, denúncias e demandas do 

trabalho sejam levados em conta na sociedade. Deste modo, a articulação das temáticas da 

economia, do direito e da moral na crítica do trabalho se daria no sentido de demandar 

participação, em condição paritária ao capital, na construção da sociedade. Sendo assim, o 

potencial normativo do princípio de justiça imanente à crítica do trabalho – a igualdade 

formulada nos termos da paridade participativa – seria o de promover, por meio de sua 

mobilização na crítica à terceirização, uma ampliação normativa da concepção de justiça das 

lutas trabalhistas, que poderá ser evidencia por meio da análise das demandas por paridade 

participativa. 

 

 

6.2 Reformulação das demandas por igualdade frente ao neoliberalismo: a paridade 

participativa 

 

 

Se analisar o potencial normativo da crítica do trabalho significa refletir sobre seu 

sentido de justiça, este subcapítulo tem por objetivo sistematizar a forma como o princípio 

imanente da igualdade se reformula frente à terceirização e ao aprofundamento da 

desigualdade entre capital e trabalho: a paridade participativa (FRASER, 2006a; 2008). Frente 

à disparidade demonstrada por meio da denúncia da atual correlação de forças entre capital e 

trabalho, coloca-se uma série de exigências de justiça que podem ser interpretadas como 

reivindicações por paridade participativa. Assim, a análise das exigências de justiça do 

trabalho para além da regulação da terceirização permitirá examinar que argumentos morais o 

trabalho levanta contra as estratégias de silenciamento que percebe. Tendo em vista que a 

mobilização do princípio da igualdade é fundamental na construção desses argumentos, 

recupera-se a proposta de uma teoria da justiça tridimensional de Fraser (2008).  

O conceito de paridade participativa, em suas três dimensões – redistribuição, 

reconhecimento e representação – permite interpretar a crítica do trabalho a partir de um 

princípio normativo imanente – generalizável ao conjunto de relações de trabalho e às 

relações de classe características da sociedade neoliberal. Na teoria tridimensional da justiça 
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de Fraser (2008), as demandas engendradas por injustiças econômicas, culturais e políticas 

devem ser pensadas dentro de uma mesma concepção de justiça: a paridade participativa. Para 

Fraser, a paridade participativa deve ser a norma de avaliação das reivindicações de justiça: 

“os demandantes devem demonstrar que os acordos vigentes os impedem de participar na 

vida social em qualidade de igualdade com os outros” (FRASER, 2006a, p.44). Esse princípio 

de justiça consiste numa interpretação radical do princípio do igual valor moral de todos os 

indivíduos (FRASER, 2008, p.16). Nesse sentido, paridade participativa significa a 

possibilidade de todo indivíduo contribuir em condição de igualdade à construção da vida 

social, o que requer que os arranjos sociais permitam essa participação igualitária de todos. E, 

para tanto, são necessárias estruturas econômicas que provejam os recursos necessários para a 

interação com os pares (redistribuição); hierarquias institucionalizadas de valor cultural que 

não neguem esses recursos (reconhecimento); e uma constituição política que também não os 

negue a nenhum indivíduo (representação).  

Para Fraser (2006a; 2008; 2015), uma análise complexa das questões de justiça deve 

levar em consideração três dimensões. A dimensão distributiva da justiça diz respeito à 

alocação de riquezas e de recursos econômicos. Nesse sentido, a estrutura de classes seria 

uma ordem de subordinação econômica causada por arranjos de distribuição que privam 

alguns atores dos meios e recursos necessários à participação paritária (FRASER, 2015, 

p.331-332). Por sua vez,�a dimensão do reconhecimento diz respeito aos efeitos das normas 

e significações institucionalizadas das posições sociais relativas dos atores sociais. Deste 

modo, a existência de uma hierarquia de status em uma sociedade significa que ela 

institucionaliza sistemas de valores culturais que negam permanentemente a alguns membros 

a posição social necessária para que eles se tornem parceiros de interação (FRASER, 2015, 

p.330-332). Por fim,�o político é o palco no qual lutas por redistribuição e reconhecimento se 

desenvolvem:�a dimensão política da justiça diz quem está incluído e excluído do círculo de 

indivíduos intitulados à redistribuição justa e ao reconhecimento recíproco. A má 

representação ocorre quando fronteiras políticas (pertencimento) ou regras decisórias 

(procedimento) negam a alguns a paridade na participação em interações sociais (FRASER, 

2008, p.17-18). 

Contudo, diferentemente de Fraser (2008), propõe-se utilizar a teoria tridimensional da 

justiça como ferramenta de interpretação dos princípios imanentes à crítica, e não como 

parâmetro de sua avaliação – o que implicaria em definir a priori o conteúdo de justiça das 

lutas trabalhistas. Assim, a paridade participativa não seria uma norma de avaliação 

mobilizada pela pesquisadora para avaliar as lutas do trabalho, mas sim uma norma de auto-
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avaliação que o trabalho mobiliza para pautar sua crítica à terceirização e à sociedade 

neoliberal. Isso não significa que os representantes do trabalho leram a obra de Fraser e 

decidiram num processo deliberativo imaginário – à maneira de Rawls (2008) – que a 

paridade participativa deveria pautar suas lutas. Mas sim que analiticamente, equipada das 

ferramentas metodológicas da interpretação (WALZER, 1990), é possível identificar que o 

conceito de paridade participativa sistematiza e coincide em grande parte com o conteúdo da 

crítica do trabalho. 

Além disso, é necessário discutir outros dois pontos da teoria – os indivíduos como o 

“quem” da justiça demandada pelo trabalho e sua concepção de reconhecimento – a fim de 

ampliar seu entendimento. Na teoria de Fraser (2008), a paridade participativa é pensada entre 

todos os membros de uma sociedade, ou seja, entre indivíduos. Contudo, aqui, ao passo que o 

trabalho pode articular suas denúncias e demandas de participação no nível individual dos 

trabalhadores (como a demanda por isonomia), ele também pode articulá-las em torno de seu 

papel enquanto ator moral. Portanto, a paridade participativa será discutida tanto no nível dos 

atores morais coletivos quanto no nível da igualdade entre indivíduos. Assim, não se trata 

apenas das condições concretas que possibilitam ao indivíduo trabalhador participar da 

construção da vida social em pé de igualdade com outros indivíduos, mas também das 

condições morais, de força e de justiça para que o trabalho possa ser considerado socialmente 

como um ator importante, tanto quanto o capital, para o desenvolvimento social. 

Ademais, será necessário ampliar o conteúdo do conceito de reconhecimento 

empregado por Fraser (2006a; 2015). Tendo em vista o conteúdo da crítica do trabalho 

exposto até aqui, argumenta-se que a dimensão cultural da justiça deve ser substituída nesta 

análise pela dimensão moral, sem que isso implique em que se deixe de falar de 

reconhecimento e de hierarquia de status (FRASER, 2015). Assim, ao invés de uma categoria 

cultural, que visa a garantir a possibilidade da diferença (FRASER, 2006a; 2006b), o 

reconhecimento será compreendido aqui como uma categoria moral que ultrapassa questões 

culturais. Como será evidenciado, a questão do reconhecimento se coloca para o trabalho no 

sentido de respeito à igualdade – entre trabalhadores diretos e terceirizados, entre a voz do 

capital e a voz do trabalho – e não do respeito à diferença cultural – no sentido de política de 

identidade habitualmente atribuído à noção (FRASER, 2006a). Neste sentido, as demandas do 

trabalho na esfera moral podem ser interpretadas em termos de reivindicações de 

reconhecimento, em um sentido próximo ao da Teoria do Reconhecimento de Honneth 

(2009b, 2013), cuja premissa é a de que  
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[…] o sujeito, para aceder à consciência de si ou para desempenhar um papel 
na sociedade, tem a necessidade de um reconhecimento que pode ser 
compreendido como o julgamento generalizado dos outros membros sobre a 
pertinência de suas realizações cognitivas ou práticas (HONNETH, 2013, 
p.14). 
 

Contudo, antes de passar à análise, é necessário discutir a diferença fundamental entre 

as teses de Honneth e Fraser. Enquanto “Honneth concebe reconhecimento como a categoria 

moral abrangente fundamental”, tratando “a distribuição como derivativa”, Fraser “considera 

as duas categorias como dimensões cofundamentais e mutuamente irredutíveis da justiça” 

(SILVA, 2008, p.94). Ou seja, para Honneth (2006, p.91) o reconhecimento não é apenas uma 

dimensão da justiça social, mas sim o próprio marco unificado que engloba todas as 

demandas por justiça social. Em contrapartida, na teoria de Fraser (2006a, p.42), 

redistribuição e reconhecimento (e, posteriormente, representação) são condições igualmente 

necessárias para garantir paridade participativa para todos os sujeitos. 

Embora considere-se que, à dimensão do reconhecimento nas reivindicações por 

paridade participativa da crítica do trabalho, deve ser atribuído um sentido moral, isso não 

significa engajar-se no “monismo normativo” do reconhecimento defendido por Honneth 

(2006). Na perspectiva de Fraser (2006a), a redistribuição e a representação não podem ser 

encaradas como mera subvariantes da luta por reconhecimento, constituindo-se em dimensões 

próprias da justiça social. Essa substituição de uma dimensão cultural por uma dimensão 

moral não implica diluir as dimensões econômica e política, como propõe Honneth (2006). 

Assim, a alteração que se opera aqui, com relação à categoria reconhecimento, é 

especificamente de conteúdo – da cultura à moralidade – e não de amplitude: a dimensão 

moral não é mais, nem menos fundamental à justiça que as dimensões política e econômica na 

crítica do trabalho, e não as engloba ou explica. Se o objetivo deste capítulo é o de 

reconstituir indutivamente o princípio de justiça imanente à crítica do trabalho à terceirização 

a fim de refletir sobre seu potencial normativo, os referenciais teóricos terão que – à revelia 

de seus autores – atender à especificidade do objeto empírico: uma crítica que reivindica um 

reconhecimento moral – da igualdade fundamental e não da diferença cultural – sem diluir 

nele suas demandas redistributivas e representativas. 

Feitas essas discussões, é possível apropriar-se da teoria tridimensional da justiça 

(FRASER, 2008) para interpretar as demandas do trabalho face às injustiças provocadas pela 

terceirização e pela sociedade neoliberal. Como demonstrado até aqui, a crítica do trabalho se 

articula em torno de três eixos temáticos – economia, direitos e moral – que correspondem às 

três dimensões da justiça do modelo de Fraser (2008) – economia, política e cultura, que neste 
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estudo é denominada moral. Do mesmo modo em que as denúncias trazem mecanismos de 

redistribuição, reconhecimento e representação que impedem a participação igualitária do 

trabalho na condução da vida social, essas categorias também estão presentes nas exigências 

de justiça que o trabalho mobiliza frente às injustiças promovidas pela correlação de forças 

profundamente assimétrica entre capital e trabalho. Entretanto, como será visto ao longo da 

análise, demandas da crítica econômica, moral e por direitos podem ter, simultaneamente, 

sentidos de redistribuição, representação e reconhecimento. Enquanto a crítica econômica faz 

uma demanda por redistribuição da riqueza no capitalismo global, a crítica por direitos toca 

nas questões de representação política dos trabalhadores diretos e terceirizados, e a crítica 

moral compartilha do subsídio moral da noção de reconhecimento (HONNETH, 2013).  

Na dimensão da economia, a crítica do trabalho estabelece a redistribuição como uma 

exigência de justiça no sentido de que o trabalho, enquanto ator coletivo, se filia a um modelo 

específico de intervenção do Estado na economia. Em contraposição à “verdade dos anos 90”, 

em que o Brasil “se propunha a crescer 2% ao ano”, “não investia em tecnologia e inovação” 

e “não tinha uma estratégia de crescimento voltada para o mercado interno”, o trabalho 

defende um modelo que leve em consideração os interesses da classe trabalhadora. Ou seja, 

que possibilite um “acordo social protagonizado pelas centrais sindicais”, o “crescimento 

histórico do salário mínimo”, a “geração de emprego formal” e a redução da informalidade. 

Trata-se de uma estratégia “que redescobre o mercado interno”, “o desenvolvimento” e “a 

possibilidade de transformação social”, segundo Clemente Ganz Lúcio (DIEESE). Esse 

modelo promoveria a paridade participativa entre capital e trabalho na medida em que, nele, o 

Estado se torna uma ferramenta para reduzir a assimetria estrutural entre eles. 

Frente às questões levantadas pela terceirização, as exigências de justiça do trabalho 

se estabelecem pela demanda de uma redistribuição dos ganhos e custos da terceirização e da 

garantia de isonomia salarial entre trabalhadores diretos e terceirizados. Aqui, os custos não 

devem ser entendidos apenas no sentido financeiro, haja vista que para o trabalho as 

estratégias de flexibilização têm um valor simbólico importante. 
 
Por que só os trabalhadores e as trabalhadoras podem ser desconstruídos? O 
que empresas têm flexibilizado? Se me permitem uma ousadia, que os 
intelectuais se permitem, por que que as empresas não flexibilizam a sua 
propriedade? Por que só os trabalhadores têm que precarizar os seus 
direitos? Por que que a flexibilidade é só de um lado? (Ricardo Antunes, 
Sociologia/Unicamp). 
 

A exigência de redistribuição inserida pelo trabalho tem um sentido moral na medida 

em que consiste em demandar que o capital contribua para a construção de uma sociedade 
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mais paritária, assim como o trabalho, aceitando prejuízos aos seus interesses na medida em 

que tais prejuízos potencialmente contribuiriam para o bem comum. Nesse sentido, 

analiticamente é possível identificar que, mais do que econômica e material, a redistribuição 

demandada pelo trabalho consiste num reordenamento da responsabilidade moral de arcar 

com os custos e prejuízos da ordem socioeconômica neoliberal. Portanto, na dimensão 

redistributiva, o trabalho demanda uma nova perspectiva sobre a divisão dos lucros e riscos. 

Essa reinterpretação da redistribuição possibilitaria a consolidação de mecanismos que 

assegurem a participação paritária entre trabalho e capital no sentido de uma divisão menos 

assimétrica de ganhos e perdas sociais. 

 Por seu turno, a dimensão política das exigências de justiça do trabalho se dão no 

sentido de demandar a criação de condições para uma maior participação de suas ideias nos 

debates públicos. Aqui, a ideia da representação se traduz na possibilidade de ter uma voz 

forte o suficiente para pautar o debate.  

 
E nós precisamos ter um diálogo franco, aberto sobre que tipo de modelo de 
desenvolvimento nós estamos construindo pros nossos filhos, pro nosso país, 
pro nosso continente latino-americano, e pro mundo. Quando a gente fala em 
desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de priorização da vida, de 
respeito às diferenças de identidade76, de equilíbrio com a natureza, de um 
Estado democrático com controle social e exercício da soberania, da 
igualdade da distribuição de renda e da inclusão social, articulados com a 
valorização do trabalho e alterando os padrões de produção e de consumo 
(Artur Henrique, CUT). 
 

A pauta que a crítica do trabalho gostaria de introduzir no debate sobre terceirização é 

a do tipo de emprego que se quer criar: empregos que incluam, apoiados na concepção de 

trabalho decente; empregos que compartilhem da noção de que a luta dos trabalhadores é uma 

conquista para todos; empregos que promovam a concepção de desenvolvimento socialmente 

sustentável, exposta em 5.3, que privilegia a valorização social do trabalho e não se pauta 

apenas por índices econômicos. 

  
Trabalho não é qualquer trabalho. Trabalho decente. E eu tenho a certeza 
que a Central Única dos Trabalhadores vai continuar defendendo esse 
modelo de desenvolvimento, porque o mundo mudou. É verdade, mas está 
mudando pra melhor, se depender de nós, se dependermos de atores sociais 
que querem realmente lutar pela melhoria das condições de vida, de trabalho 
e qualidade de vida da população brasileira (Artur Henrique, CUT). 
 

Analiticamente, pode-se afirmar que essa demanda pela discussão do tipo de emprego 
                                                

76 Esta é a única referência a questões de identidade e diferença cultural no discurso dos representantes 
do trabalho. Assim como em relação à questão ambiental, o trabalho a reconhece como pauta legítima 
e importante, mas isso não significa que elas são estruturantes de sua crítica à terceirização. 
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também tem um sentido moral importante porque propõe uma revisão dos critérios de 

avaliação do êxito econômico, reivindicando que eles ultrapassem a avaliação simplesmente 

quantitativa da geração de empregos. Assim, a representação demandada pelo trabalho não 

tem um sentido meramente institucional e quantitativo, condições que a audiência pública 

garante. Sua demanda é a de ser ouvido quando falar, que seu espaço de fala ultrapasse os 

aspectos formais e se torne efetivo, de modo que esse argumento faz frente não apenas aos 

mecanismos de fechamento das instituições à sua crítica, mas também a um desrespeito 

socialmente disseminado das contribuições do trabalho para uma sociedade mais justa, como 

já demonstrou a crítica do valor social do trabalho (no item 5.3) e dimensão moral da 

denúncia do jogo de forças (6.1). 

Com relação aos desafios colocados pela terceirização, observa-se na crítica do 

trabalho a demanda de garantia de representação sindical dos trabalhadores terceirizados. Já 

tratada pela crítica por direitos, essa demanda consiste em defender que os trabalhadores 

terceirizados sejam representados pelo sindicato da categoria dos trabalhadores diretos, 

garantindo que aqueles tenham acesso às conquistas destes em termos de história de 

mobilização e de organização. Demanda-se, assim, a representação paritária entre 

trabalhadores diretos e terceirizados, de modo que seja possível garantir a isonomia de 

direitos entre eles. Além disso, uma segunda demanda seria a de participação dos sindicatos 

nos processos de terceirização.  
 
[...] nós estamos propondo que haja motivo pra terceirização, o diálogo com 
os trabalhadores, o que pretende terceirizar, o número de trabalhadores, se 
vai substituir, quantos vão substituir, porque, locais de prestação de serviço. 
Enfim, um diálogo construtivo (Vicentinho, deputado federal PT-SP). 
 

 Essa demanda visa a garantir a representação dos interesses dos trabalhadores nos 

processos decisórios das empresas, de modo a garantir processos de terceirização que 

respeitem não só os direitos e a dignidade dos trabalhadores terceirizados, mas também os 

postos de trabalho dos trabalhadores diretos. Esse mecanismo promove a paridade 

participativa na medida em que atribui um lugar de fala legítimo ao trabalho em espaços nos 

quais ele está, normalmente, ausente. Ele torna possível a representação dos interesses dos 

trabalhadores frente aos interesses das empresas, num espaço de tomada de decisões. 

 Por fim, o eixo moral da crítica do trabalho coloca demandas pelo reconhecimento do 

trabalho e dos trabalhadores em diferentes dimensões. Como já articulado na crítica moral, há 

uma demanda de valorização social do trabalho, no sentido de reconhecimento do papel 

histórico que esse ator desempenha no desenvolvimento das sociedades. Essa exigência de 
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justiça pode ser entendida em termos de uma demanda por paridade participativa no sentido 

de que entende que os interesses do trabalho e do capital devem ter igual legitimidade e peso 

equivalente no tratamento de questões sociais. Nesse sentido, para o trabalho, não deveria 

importar apenas que a terceirização seja interessante para as empresas, porque ela também 

deve ser interessante para os trabalhadores. 

 
E os trabalhadores: contrata, descontrata, usa, descarta, incorpora e expulsa, 
emprega e torna supérfluo. E os trabalhadores? Muito já se disse aqui, e se 
vai repetir, que é muito bom para as empresas esta terceirização, porque elas 
tornam-se competitivas, pois vamos ouvir os trabalhadores terceirizados. 
Talvez fosse importante que a gente ouvisse até mesmo trabalhadores que 
estão terceirizados aqui no nosso entorno. Eles estão satisfeitos com a 
condição de secundariedade, de terceirização deles? (Ricardo Antunes, 
Sociologia/Unicamp). 
  

 Garantir paridade participativa numa esfera moral implica, ainda, respeitar a igual 

dignidade entre trabalhadores diretos e terceirizados – exigência de justiça já aportada na 

crítica da dignidade –, de modo que todos os trabalhadores possam contribuir para a 

construção da sociedade compartilhando de um respeito e de uma igualdade fundamentais 

para a participação no espaço público, seja ele restrito ao local de trabalho ou extenso às 

arenas públicas. Além disso, a paridade participativa implica um entendimento socialmente 

compartilhado de que o trabalho não é um custo nem uma mercadoria. 
 
Com a reestruturação produtiva que se redesenha – dos capitais e das 
empresas nessa competição intensa de 500, 600 transnacionais que ficam em 
busca de maior produtividade e redução de custos, e o trabalho é visto 
como custo – […] essa lógica da empresa flexibilizada passa a exigir a 
flexibilização dos direitos do trabalho (Ricardo Antunes, 
sociologia/Unicamp). 
 

Do ponto de vista do trabalho, uma sociedade que tolera a ampliação do lucro sem 

contrapartida ao trabalho – promovendo sua deterioração e ameaçando-o de exclusão, como 

discutido nas denúncias do jogo de forças – compartilha uma concepção de trabalho como 

custo de produção. Perceber o trabalho como custo de produção significaria torná-lo 

equivalente a gastos como, por exemplo, energia elétrica, matérias-primas, manutenção de 

máquinas, etc.. Se o trabalho é um custo, um empecilho ao lucro, uma coisa em sua relação 

com o capital, sua participação paritária na construção da sociedade fica impedida. A lógica 

por trás dessa afirmação é a de coisas não falam, não agem e, portanto, não participam da 

sociedade, e portanto são entendidas apenas como um meio – e não como um fim em si 

mesmas. Nesse sentido, a demanda do trabalho é a de ser reconhecido como um ator social 

pleno, cujos ideais contribuem para a construção de sociedades mais justas e democráticas e 
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cujos interesses são dignos de respeito nos debates públicos. Ou seja, não se trata, na 

dimensão moral, de uma demanda por respeito à diferença ou reconhecimento da identidade, 

mas sim de reconhecimento da igualdade entre capital e trabalho. E, sobretudo, um 

reconhecimento da pertinência de suas realizações – sobretudo em termos de lutas coletivas 

por direitos sociais – para a construção de relações de trabalho mais justas e de uma sociedade 

mais democrática. 

Trazendo essa acepção do reconhecimento em termos morais para a lógica da paridade 

participativa, pode-se afirmar que o potencial normativo da crítica do trabalho à terceirização 

reside na denúncia de que a atual correlação de forças entre capital e trabalho produz e 

aprofunda mecanismos econômicos, políticos e morais que impedem a participação paritária 

do trabalho na construção da sociedade. Na dimensão redistributiva, o emprego de estratégias 

de redução de custos do trabalho, como a terceirização, aprofunda a subordinação econômica 

do trabalho na medida em que permite a ampliação dos lucros por meio da redução dos 

salários e da deterioração das condições de trabalho. Como forma de corrigir esse mecanismo 

de subordinação econômica que impede a participação paritária, o trabalho defende um 

modelo de regulação da economia que privilegie a redução da assimetria entre capital e 

trabalho por meio do papel do Estado, bem como uma nova perspectiva de divisão social dos 

ganhos e perdas produzidos pelo neoliberalismo, também menos assimétrica.  

Na dimensão representativa, o fechamento das instituições à crítica social contribui 

para a normalização de processos e posturas que impedem a participação efetiva do trabalho 

nas esferas decisórias, sejam elas políticas ou econômicas. Nesse sentido, o trabalho 

reivindica espaços de fala efetivos e não meramente formais, como a participação dos 

sindicatos nos processos de terceirização com o objetivo de promover o debate entre capital e 

trabalho, assegurando a representatividade dos interesses dos trabalhadores no âmbito da 

gestão empresarial.  

Por fim, na dimensão do reconhecimento, uma hierarquia de status cristalizada, que 

privilegia o capital, legitima normas sociais e valores morais que negam o reconhecimento da 

contribuição dos trabalhadores e de suas lutas para a construção de uma sociedade mais 

igualitária. Frente a esse mecanismo de desvalorização do trabalho que lhe atribui o caráter de 

uma mercadoria, há uma demanda de reconhecimento que vai desde atribuir peso equivalente 

aos interesses do capital e do trabalho na avaliação de problemas até o reconhecimento do 

trabalho como ator moral fundamental das sociedades capitalistas. Se, como demonstrado no 

capítulo 4, o debate sobre a regulamentação do trabalho no Brasil é perpassado por disputas e 

interesses de classe, as denúncias do jogo de força e as reivindicações de paridade 
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participativa demonstram como a participação do trabalho nesse debate é prejudicada por 

mecanismos institucionalizados de subordinação econômica, política e moral do trabalho que 

privilegiam os interesses do capital. Essa disparidade na participação no debate sobre 

regulamentação da terceirização, associada às injustiças que a subcontratação produz nas 

relações de trabalho, leva a uma ampliação do escopo normativo da crítica do trabalho, que se 

fundamenta em uma concepção de igualdade tridimensional.  

 
 

6.3 A expansão do sentido de justiça das lutas trabalhistas frente à terceirização 

 

 

De acordo com Seyla Benhabib (2004, p.182), a história da modernidade política é a 

história das lutas dos grupos excluídos do “nós soberano da nação moderna” – que não incluía 

os trabalhadores, as mulheres, os sem propriedade, os não-brancos e os não-cristãos. Trata-se 

da luta pela sua inclusão nos círculos de destinatários do universal de que “todos os homens 

são iguais”. Para Benhabib, é a luta social que faz dessa constatação da igualdade universal 

um princípio histórico, “uma performativa moral e política” (2004, p.182). Nesse sentido, o 

que se observa na crítica do trabalho é como essa luta histórica por igualdade se atualiza 

frente à terceirização no atual cenário econômico do neoliberalismo e no contexto 

institucional das democracias representativas. Diante dos desafios que a terceirização coloca 

às lutas trabalhistas, observa-se, portanto, que a questão da igualdade se articula em dois 

níveis para o trabalho: no nível do trabalho enquanto ator coletivo (paridade participativa) e 

no nível dos trabalhadores entre si (isonomia e dignidade). 

No primeiro nível, têm-se a denúncia de mecanismos, produzidos pela sociedade 

neoliberal, que impedem a valorização e o reconhecimento do trabalho como ator coletivo que 

luta por justiça nas sociedades capitalistas. Como já demonstrado, diante deles o princípio de 

justiça imanente à crítica do trabalho – a igualdade – é traduzido pela crítica à terceirização 

como igualdade de chances de participação na construção da vida social. Além disso, a crítica 

do trabalho compartilha da interpretação radical do princípio da igualdade entre todos os 

indivíduos empreendida por Fraser (2006a) através do conceito de paridade participativa. O 

importante é que esse conceito não apenas sistematiza o sentido de justiça do trabalho a partir 

de um princípio que lhe é imanente, mas também permite vislumbrar como as demandas por 

igualdade são atualizadas diante do fenômeno da terceirização.  

Nesse nível, o potencial normativo da crítica do trabalho à terceirização reside na 
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atualização do conteúdo da igualdade no contexto econômico e institucional neoliberal, 

ampliando a luta pela igualdade diante da terceirização ao articular uma dimensão moral, de 

caráter simbólico. Como foi demonstrado, frente a um jogo de forças mais favorável ao 

capital que produz e possibilita o aprofundamento da subordinação econômica do trabalho, o 

fechamento das instituições à crítica social e a legitimação de uma hierarquia de status que 

impede o reconhecimento do trabalho como ator moral, o trabalho atualiza suas demandas de 

igualdade por meio das reivindicações de participação paritária na construção da vida social. 

Introduzindo a paridade participativa como exigência de justiça, o trabalho luta contra os 

mecanismos de subordinação social que não o autorizam a participar como um par na vida 

social. Nesse sentido, o trabalho reivindica que seja considerado como parceiro de pleno 

direito em sua relação com o capital, recusando-se a ser definido como custo ou mercadoria. 

Propõe perspectivas sobre a divisão social de ganhos e perdas e mecanismos de representação 

de seus interesses que possibilitariam que fosse socialmente reconhecido como um ator capaz 

de interagir com outros pares. Em suma, pode-se dizer que “seu objetivo é de 

desinstitucionalizar os sistemas de valores culturais [e morais] que impedem a paridade 

participativa para substitui-los por sistemas que a favorecem” (FRASER, 2015, p.330).  

Entretanto, as demandas do trabalho não se restringem à sua participação como ator 

moral na construção da sociedade, estendendo-se também a questões de igualdade dos 

trabalhadores entre si, que correspondem ao segundo nível mencionado acima. A igualdade 

entre os trabalhadores é demandada tanto em termos estatutários (FRASER, 2015) quanto em 

termos de igual valor moral dos trabalhadores terceirizados. Essas duas demandas estão 

fortemente articuladas na medida em que o trabalho identifica que a terceirização produz uma 

ameaça de cisão da classe trabalhadora entre trabalhadores diretos e terceirizados. Enquanto 

aqueles teriam seus direitos, sua representação e sua remuneração equitativamente garantidos 

por meio, por exemplo, de convenções coletivas de trabalho, estes, alocados em categorias 

distintas apesar de desempenharem funções correlatas, não teriam nem mesmo sua dignidade 

respeitada. Tem-se, portanto, duas facetas da luta por igualdade entre os trabalhadores: uma 

faceta operacional, posta em prática por meio da reivindicação de isonomia em três 

dimensões; e uma faceta normativa, que é acionada pelas demandas de respeito à dignidade 

do trabalhador terceirizado. Assim, observa-se que há uma ampliação da luta do trabalho por 

igualdade, na medida em que este se volta para a defesa da dignidade dos terceirizados e 

passa a demandar uma isonomia plena entre os trabalhadores. 

Na faceta operacional, que segue a lógica da paridade participativa, a terceirização 

seria um mecanismo que impede a paridade entre trabalhadores diretos e terceirizados na 
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medida em que expõe estes a injustiças redistributivas, representativas e de reconhecimento 

mais graves. Como demonstra a crítica do trabalho, “a terceirização é negativa para os 

trabalhadores” (Ricardo Antunes, Unicamp) porque os insere em relações de trabalho que 

lembram modelos pré-industriais, fragmenta sua luta, agrava o processo estrutural de 

precarização do trabalho e os expõe a um maior risco de acidentes e morte no trabalho, 

criando uma segunda classe de trabalhadores. Ou seja, a terceirização faz “de certos atores 

seres inferiores, excluídos, estrangeiros, ou simplesmente invisíveis, e portanto menos que 

parceiros de pleno direito na interação social” (FRASER, 2015, p.328). Se “os sistemas 

sociais justos devem fazer dos atores sociais presentes verdadeiros pares” (FRASER, 2015, 

p.328), o trabalho demanda que a regulamentação da terceirização estabeleça a isonomia dos 

trabalhadores terceirizados. A regulamentação da terceirização deveria se constituir em uma 

política que vise a superar a subordinação social ao fazer que os trabalhadores terceirizados 

sejam considerados como membros “de pleno direito da sociedade, [aptos] a participar desta 

última em estrito pé de igualdade com os outros membros” (FRASER, 2015, p.328).  

O estabelecimento formal da isonomia seria uma forma de reduzir a subordinação 

social dos trabalhadores terceirizados, de modo a afirmá-los como membros de pleno direito 

no espaço público e, sobretudo, no ambiente de trabalho. Nesse sentido, a isonomia se coloca 

como uma exigência de justiça tridimensional. Na dimensão redistributiva, é necessário que 

se estabeleça a isonomia salarial entre trabalhadores diretos e terceirizados que cumprem 

funções análogas. Na dimensão representativa, os mecanismos de transferência de conquistas 

não visam apenas a assegurar aos terceirizados os ganhos da categoria de trabalhadores 

diretos em termos de direitos e convenções coletivas de trabalho, mas também em termos de 

estrutura organizativa – construída ao longo de anos de luta coletiva. Assim, a paridade de 

representação requer que todos os trabalhadores de uma mesma categoria (ou categoria 

análoga) sejam representados pelo mesmo sindicato. Por fim, na dimensão do 

reconhecimento, demanda-se a isonomia de tratamento entre trabalhadores diretos e 

terceirizados, ou seja, que a eles sejam providos os mesmos materiais de segurança, que eles 

desfrutem das mesmas condições de saúde, que tenham acesso aos mesmos espaços (como 

refeitórios), e, sobretudo, que eles sejam tratados como iguais no ambiente de trabalho.  

Se a regulamentação não for capaz de atender a essas exigências de isonomia, a 

terceirização seguirá criando um grupo de trabalhadores de segunda classe. Observa-se, 

assim, que a terceirização coloca em foco uma dimensão particular das lutas trabalhistas no 

Brasil: a igualdade entre os trabalhadores, incitando o trabalho a articular uma reivindicação 

de igualdade estatutária entre trabalhadores que são injustamente separados em dois grupos 
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pela terceirização. Nesse sentido, enquanto os representantes do trabalho discutem a questão 

da regulação da terceirização, o foco da luta se desloca do aumento de salários, da conquista 

de novos direitos, do respeito aos trabalhadores como um todo para as questões de isonomia 

plena entre eles – o que, estrategicamente, poderia ser considerado como um passo atrás, 

porque enfraquece o caráter propositivo, intensificando uma postura de resistência das lutas 

trabalhistas. 

 Por seu turno, na faceta normativa, observa-se que a demanda por igualdade extrapola 

os limites do que pode ser alcançado via isonomia estatutária. Sobretudo em relação à questão 

do tratamento nos espaços de trabalho, a terceirização parece produzir uma hierarquia entre os 

próprios trabalhadores, da qual decorre um tratamento (e talvez um auto-entendimento) dos 

trabalhadores terceirizados como atores incapazes de interagir com os outros enquanto pares. 

Na medida em que “terceirizado” se apresenta como uma ofensa indefensável nos ambientes 

de trabalho – como trazido no pronunciamento do deputado Vicentinho (PT) –, torna-se 

necessário reivindicar um respeito mínimo entre os próprios trabalhadores. Assim, mais do 

que fixar a igualdade formal77, estabelecida institucionalmente por meio de mecanismos de 

representação, de redistribuição e reconhecimento (no sentido  mobilizado pela faceta 

operacional da igualdade), torna-se necessário argumentar pela dignidade do trabalhador 

terceirizado, na medida em que este está duplamente exposto à condição de ser tratado como 

uma mercadoria, porque faz parte de uma relação de trabalho triangular. Nesse sentido, a 

questão da dignidade pode ser entendida como um desdobramento normativo da introdução 

da dimensão moral na concepção de igualdade mobilizada pelo trabalho. 

A noção de dignidade remete à noção kantiana de que o ser humano “não pode jamais 

ser considerado um meio para se alcançar um fim, uma vez que ele já é um fim em si mesmo” 

(ROSENFIELD; PAULI, 2012, p.323). Nesse sentido, a crítica da dignidade denuncia que a 

terceirização produz uma desumanização das relações de trabalho que vai da ausência de 

tratamento igualitário nos ambientes de trabalho ao descaso com a vida do trabalhador. 

Demonstrando que os riscos de acidente, morte e exposição a condições de trabalho análogas 

à escravidão são maiores entre terceirizados, o trabalho constata que este trabalhador tem um 

                                                
77 Este estudo mobiliza indutivamente, a partir das concepções morais presentes na crítica do trabalho, 
diferentes concepções de igualdade que coincidem com concepções filosóficas do conceito. Se a 
discussão sobre o papel da igualdade nas diferentes teorias da justiça não é feita aqui, é porque se 
considera que justiça não é assunto apenas para filósofos, mas também uma questão que perpassa a 
vida cotidiana dos mais variados atores sociais. Se o leitor e a leitora quiserem uma discussão 
filosófica, podem encontrá-la, de forma resumida e sistemática, no capítulo 14 de “A ideia de justiça” 
(SEN, 2011), ou ainda no verbete “Equality” da Stanford Encyclopedia of Philosophy (GOSEPATH, 
2011). 
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valor moral inerentemente menor do que o do trabalhador direto. Contudo, a degradação 

promovida pela terceirização não se restringe às dimensões do tratamento e dos riscos no 

ambiente de trabalho, estendendo-se ao desrespeito de um princípio jurídico fundamental para 

o direito do trabalho: o de que trabalho não é mercadoria. O desrespeito desse princípio nos 

processos de terceirização que deslocam trabalhadores de uma empresa para outra priva o 

trabalhador alugado de seu direito mais básico: o de ser tratado como pessoa e não como 

coisa. Assim, o trabalho precisa reivindicar, como exigência de justiça, o respeito à dignidade 

do trabalhador terceirizado, porque até mesmo este pressuposto moral de qualquer sociedade 

democrática é perturbado pela terceirização. 

 
[...] nós temos que partir do pressuposto de que trabalho e trabalhador não 
são mercadoria. Decorrente disso, não cabe transformar pessoas em objeto 
econômico, não cabe, portanto, nenhuma possibilidade de empresa de 
alocação de mão de obra. Se nós vamos trabalhar com empresas terceiras, as 
empresas terceiras têm que ter um fim econômico muito bem definido e que 
não são pessoas. Alocar pessoas não é uma atividade econômica que nós 
queremos pro nosso padrão de desenvolvimento. Nós temos que nos por de 
acordo nisso. Aí nós vamos resolver já uma parte grande do problema 
(Clemente Ganz Lúcio, DIEESE). 

 

Todavia, a questão da dignidade não é nova para as lutas trabalhistas. Como 

demonstra Honneth (2015a), o movimento operário europeu pautou enquanto pôde o 

reconhecimento da dignidade do trabalho manual e, posteriormente, de todo o espectro do 

trabalho industrial. Contudo, lá, essas questões se articulam em torno do conteúdo do 

trabalho: a tarefa executada é degradante e, portanto, é o trabalho (a atividade produtiva) que 

deve ser reconhecido como digno. Já aqui, quanto à terceirização, não se trata da dignidade do 

trabalho enquanto atividade produtiva, mas sim da dignidade do próprio trabalhador, que é 

colocada em risco pela sua inserção em relações de subcontratação. Como já demonstrado, a 

terceirização coloca uma grave ameaça à dignidade do trabalhador terceirizado: por tratá-lo 

como um ser de menor valor e como uma mercadoria, acaba por promover a construção de 

um grupo de trabalhadores de segunda classe. Assim, o trabalhador terceirizado teria sua 

dignidade extirpada porque sua vida tem um valor inerentemente menor em comparação ao 

trabalhador direto, porque está exposto ao trabalho análogo ao de escravo e ao risco de ter 

tratado como mercadoria, porque não raro não tem acesso aos seus direitos trabalhistas, e 

porque é discriminado nos ambientes de trabalho.  

Ou seja, a terceirização criaria uma subclasse de trabalhadores cujos direitos mais 

fundamentais – da segurança no trabalho ao tratamento igualitário – são desrespeitados. Se o 

trabalhador terceirizado está exposto ao risco de ser confundido simbolicamente com um 
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objeto nos processos de subcontratação de mão de obra, é porque o entendimento do trabalho 

como custo a ser reduzido por meio de estratégias como a terceirização, levantado na 

denúncia do jogo de forças, atribui ao trabalhador o papel de mercadoria que pode ser 

comprada, usada e descartada conforme os interesses da empresa em tornar-se flexível e 

adaptável às transformações do mercado. Assim, a terceirização se utiliza dos trabalhadores 

como meios para fins que lhes são alheios. Em relações de trabalho desregulamentadas (ou 

que desrespeitam a regulamentação), em que os direitos não estão estabelecidos como 

contrapartida do lucro, a dignidade – no sentido de valor intrinsecamente humano do 

trabalhador – também não estaria garantida.  

Assim, do ponto de vista do trabalho, a salvaguarda da igualdade – que se torna uma 

questão urgente frente à criação de um grupo de trabalhadores de segunda classe pela 

terceirização – passa por uma via institucional, no sentido de garantir a igualdade estatutária 

entre trabalhadores diretos e terceirizados (faceta operacional), mas também por uma via 

fundamentalmente moral, que reclama o respeito à dignidade do trabalhador terceirizado 

(faceta normativa). Como será discutido a seguir, essas duas facetas estão fortemente 

articuladas, e sua inter-relação na crítica à terceirização forja uma aproximação do trabalho à 

lógica das lutas minoritárias. 

Na faceta operacional, observa-se uma ampliação do sentido da igualdade na luta do 

trabalho contra a terceirização por meio da articulação da dimensão moral do “tratamento” à 

questão da isonomia: o trabalhador terceirizado não apenas deve ser tratado como igual 

perante a lei – tendo os mesmos salários e direitos do trabalhador direto que desempenha as 

mesmas atividades que ele – mas também nos ambientes de trabalho, tendo acesso efetivo a 

materiais de segurança, a condições de saúde e aos espaços compartilhados, e sobretudo 

tornando-se visível e sendo tratado como par nos espaços de trabalho. Trata-se, portanto, de 

isonomia salarial, de direitos, de representação e de tratamento entre os trabalhadores diretos 

e terceirizados. Com essa demanda alargada de isonomia, a expansão do conteúdo da 

igualdade reivindicada pelo trabalho se opera porque a crítica à terceirização ultrapassa 

dimensões que podem ser formalmente institucionalizadas (como a redistribuição e a 

representação), alcançando também uma faceta normativa igualmente importante. 

A faceta normativa se mostra inevitável para assegurar as demandas por igualdade na 

medida em que as injustiças produzidas pela terceirização ultrapassam questões institucionais, 

uma vez que o trabalho precisa reivindicar o respeito à dignidade do trabalhador terceirizado. 

Não se trata, portanto, apenas do fechamento das instituições à crítica social (BOLTANSKI, 

2015), da má representação, da má redistribuição e do mal reconhecimento (FRASER, 2015). 
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Como afirmado em 5.4, as injustiças produzidas pela terceirização alcançam o tecido moral 

da sociedade, interferindo na produção de novos valores e de novas perspectivas sobre como 

lutar por uma sociedade mais justa. Aqui, observa-se que a terceirização toca mesmo em 

direitos fundamentais – moralmente incontestáveis – como a dignidade humana, fazendo que 

a luta do trabalho precise ser redirecionada de modo a garantir o respeito ao igual valor moral 

do trabalhador terceirizado.  

Deste modo, posto que a terceirização coloca ao trabalho o desafio de renegociar não 

apenas a isonomia entre trabalhadores, mas também a própria dignidade do trabalhador 

terceirizado, seria possível argumentar em favor da hipótese de que, ao assumir esses 

desafios, a luta do trabalho se aproxima da lógica das lutas minoritárias. As minorias aqui não 

devem ser pensadas em sentido numérico – de inferioridade quantitativa –, mas sim 

qualitativamente, no sentido de uma voz que deve lutar para se fazer ouvir (SODRÉ, 2005; 

SCOTT, 2005). De acordo com Muniz Sodré (2005, p.11-12), as minorias lutam numa esfera 

político-institucional e jurídica, ou seja, pela “[…] possibilidade de terem voz ativa ou 

intervirem nas instâncias decisórias do Poder aqueles setores sociais ou frações de classe 

comprometidos com as diversas modalidades de lutas assumidas pela questão social”. Nesse 

sentido, não se trata de afirmar que o trabalho e os trabalhadores seriam em si uma minoria, 

porque esses atores dispõem de um lugar assegurado na ordem político-institucional, inclusive 

através dos sindicatos.  

Se as lutas do trabalho se aproximam da lógica das lutas minoritárias, é num sentido 

muito específico, mas substancial: a necessidade de estabelecer o igual valor moral de um 

grupo que, direta ou indiretamente, é impedido de acessar a ordem político-institucional, 

apesar de ter direitos sociais formalmente garantidos, combinando assim as facetas 

operacional e normativa da questão da igualdade. Para Joan Scott (2005, p.17), as minorias 

seriam compostas por “aqueles que se encontram excluídos do acesso a algo que eles e suas 

sociedades consideravam um direito”. Para as sociedades ocidentais, a dignidade é um direito 

humano, e os trabalhadores terceirizados seriam, nas situações de intermediação de mão de 

obra, excluídos do acesso prático a esse direito, apesar dele ser assegurado formalmente a 

todos os seres humanos. Nesse sentido, “uma minoria não precisa ser um grupo tradicional 

com uma longa história de identificação. Ela pode surgir como resultado de definições sociais 

que se transformam através de um processo de diferenciação política ou econômica” (SCOTT, 

2005, p.18). 

O aspecto fundamental para caracterizar as lutas minoritárias – do qual as demandas 

por isonomia e pelo respeito ao igual valor moral dos trabalhadores terceirizados se aproxima 
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– seria sua inspiração na “[…] ideia de que todos os indivíduos poderiam ser tratados 

igualmente” (SCOTT, 2005, p.17). Ou seja, as lutas trabalhistas e as lutas minoritárias 

compartilham do mesmo substrato moral da igualdade, definido por Benhabib (2004) como a 

performativa moral e política da história da modernidade. De acordo com Scott (2005), a 

igualdade, enquanto um conceito social, significa possuir um grau semelhante de uma 

qualidade ou atributo implícito ou explícito, estar no mesmo nível em termos de poder, 

posição e dignidade, ter os mesmos direitos ou privilégios. Numa comparação entre 

trabalhadores, estabelecida a partir do conteúdo da crítica do trabalho, pode-se afirmar que os 

trabalhadores terceirizados não compartilham da mesma qualidade de seres participantes da 

vida social e que, portanto, não dispõem do mesmo nível de dignidade e também não têm, na 

prática, os mesmos direitos e privilégios do trabalhador direto. Trata-se, portanto, assim como 

para as minorias, de assegurar o tratamento igualitário dos terceirizados tanto na esfera 

político-institucional, como também na esfera normativa (dos valores e princípios de justiça) 

da sociedade. 

Ainda segundo Scott (2005), no ocidente, a igualdade tem se referido a direitos – 

considerados possessão universal dos indivíduos, independentemente de suas características 

sociais – desde as revoluções democráticas do século XVIII. O problema que a terceirização 

coloca à noção de direitos universais não é que ela reduz direitos formalmente, haja vista que 

grande parte do trabalho terceirizado é assalariado formal, mas sim na prática, porque a 

instabilidade econômica das empresas prestadoras de serviço dificulta o acesso dos 

trabalhadores terceirizados aos seus direitos trabalhistas. Mas, mais do que isso, a 

terceirização coloca em jogo a igualdade real entre os trabalhadores na medida em que usurpa 

da dignidade de alguns deles ao atribuir-lhes o papel simbólico de uma mercadoria a ser 

emprestada, realocada conforme necessidades alheias aos trabalhadores. Assim, os desafios da 

terceirização fazem que as lutas do trabalho assumam aspectos próximos aos das lutas 

minoritárias na medida em que devem articular demandas por isonomia e por respeito à 

dignidade do trabalhador terceirizado não apenas ao marco legal e às questões institucionais 

(por meio da regulamentação da terceirização), como também a uma dimensão de respeito à 

igual humanidade de todos os trabalhadores. Assim como o movimento feminista precisou e 

precisa convencer sobre a igualdade entre mulheres e homens, e o movimento negro sobre a 

igualdade entre negros e brancos, pode-se dizer que o trabalho precisa convencer sobre a igual 

dignidade dos trabalhadores diretos e terceirizados. Trata-se, portanto, da luta por uma 

igualdade que não é apenas jurídica e formal, mas também normativa.  

Desta forma, no nível da igualdade entre os trabalhadores, a articulação de uma 
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dimensão moral nas demandas por isonomia, associadas à questão normativa do respeito à 

dignidade e ao igual valor moral entre todos os indivíduos, promove uma ampliação da 

concepção de igualdade que subjaz às lutas trabalhistas. Essa ampliação no nível da igualdade 

entre os trabalhadores não está desligada do nível do trabalho enquanto ator coletivo, haja 

vista que nas reivindicações por paridade participativa também figura uma dimensão moral, 

cuja demanda consiste em reivindicar que os interesses do trabalho e do capital tenham igual 

legitimidade e peso no tratamento de questões sociais. Todavia, a articulação entre esses 

diferentes níveis e facetas do princípio da igualdade tem sentidos diversos. 

 De um ponto de vista estratégico, a articulação da dignidade e a aproximação da 

lógica das lutas minoritárias podem assumir o sentido de um retrocesso, tendo em vista que o 

trabalho não é uma minoria, dado que dispõe de reconhecimento legal, representação na 

ordem política e jurídica e um conjunto de direitos sociais para aqueles que trabalham. 

Entretanto, no contexto econômico e institucional do neoliberalismo, nada disso parece 

garantir a possibilidade do trabalho – enquanto ator coletivo – participar da condução da vida 

social e do debate sobre a regulamentação da terceirização em condição de igualdade com a 

classe patronal. Da mesma maneira, a garantia formal de direitos do trabalho também não é 

capaz de assegurar o respeito ao igual valor moral de todos os trabalhadores, nem de impedir 

que a terceirização promova a construção de uma subcategoria de trabalhadores que 

sistematicamente morrem e se acidentam, são discriminados e não acessam de fato seus 

direitos trabalhistas. Deste modo, mesmo não sendo um grupo minoritário, o trabalho é 

impelido a lutar por questões de igualdade numa lógica minoritária.  

Em contrapartida, de um ponto de vista moral, não há sentido em lutar apenas pela 

expansão de diretos, aumento de salários e valorização social do trabalho se entre os 

trabalhadores um princípio fundamental não está intersubjetiva e efetivamente garantido: a 

ideia de que todos e todas podem e devem ser tratadas igualmente. Se o trabalho não se 

engajar nessa luta pela isonomia plena – salarial, representativa, de direitos e de tratamento – 

entre trabalhadores diretos e terceirizados, ele terá caído na armadilha de divisão da classe 

trabalhadora. Se o trabalho não inserir em suas pautas a luta pelo respeito à dignidade do 

trabalhador terceirizado, ele estará sendo conivente com a existência de uma subclasse de 

trabalhadores, cujas vidas valem menos. Portanto, de um ponto de vista moral, o que se 

observa não é um retrocesso, mas sim uma atualização e uma ampliação da luta pela 

igualdade. Se o princípio de justiça imanente às lutas trabalhistas é a ideia de igualdade, o 

potencial normativo da crítica da terceirização consiste em atualizar a luta por igualdade na 

lógica da paridade participativa e em ampliar a concepção de igualdade com a articulação da 
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dimensão moral às demandas por isonomia, sem perder de vista seus desdobramentos 

normativos com relação à dignidade dos trabalhadores terceirizados.  

Essa concepção atualizada e ampliada de igualdade aponta que, frente às 

transformações econômicas e políticas que a terceirização provoca na realidade dos 

trabalhadores, não basta garantir isonomia formal de salários e direitos, é preciso também 

criar mecanismos regulatórios que de algum modo assegurem a isonomia de tratamento e a 

dignidade do próprio trabalhador. E, para tanto, não basta que condições materiais e formais 

estejam garantidas, de modo que é preciso que a luta do trabalho desloque a questão de 

classes (e subclasses) para o domínio do simbólico e da moral, demandando que 

coletivamente o trabalho – como ator moral – e o trabalhador terceirizado sejam entendidos 

como fundamentalmente iguais ao capital e ao trabalhador direto, respectivamente.  

Por um lado, o que o trabalho demonstra é que o aspecto formal da igualdade não é 

suficiente para garantir justiça social. Ou seja, enquanto trabalhadores forem tratados como 

mercadorias, enquanto “terceirizado” for um insulto, enquanto houver discriminação de 

trabalhadores terceirizados, não haverá igualdade real e, muito menos, justiça social para os 

trabalhadores. Por outro lado, o tratamento igualitário dos trabalhadores terceirizados nos 

ambientes de trabalho pode evitar que eles se acidentem e morram, mas não assegura a 

isonomia de remuneração, de direitos e de representação entre eles. Portanto, isonomia de 

tratamento não constrói, nem possibilita sozinha a construção de relações de trabalho justas. 

Do mesmo modo, se não houver a interdição legal do marchandage, o respeito à dignidade e 

ao igual valor moral do trabalhador terceirizado não estarão assegurados nem normativa, nem 

institucionalmente. Há, portanto, uma forte interdependência entre os aspectos institucionais e 

normativos da igualdade reivindicada pelo trabalho: nenhum deles sozinho é capaz de 

alcançar relações de trabalho justas para todos trabalhadores. 

Além disso, tendo em vista que, como demonstrado no capítulo 5, a terceirização 

produz injustiças diversas nas relações de trabalho, apresenta-se ao trabalho a necessidade de 

formular uma solução para problemas multifacetados em três frentes temáticas: economia, 

direito e moral. Em termos de justiça, isso significa uma expansão do objeto da luta  do 

trabalho: o conteúdo da igualdade a ser disputada pelo trabalho não é mais apenas econômico 

(redistribuição) e político (representação), mas também moral (reconhecimento). Essa 

expansão do objeto da luta tem um duplo significado. Ao mesmo tempo em que a crítica da 

terceirização evidencia que as questões de classe extrapolam a dimensão material, abrangendo 

os domínios moral e simbólico das relações sociais, ela também coloca a necessidade do 

trabalho rediscutir antigas conquistas, frutos de suas lutas, como um conjunto de direitos 
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trabalhistas fundamentais e a proibição da intermediação de mão de obra.  

Ademais, em termos de questões morais, a articulação da crítica à terceirização em 

três temáticas poderia indicar uma reconfiguração moral do ator trabalho que não se dá 

propriamente pela introdução da questão moral, mas sim pela forma como ela se articula com 

outras questões, econômicas e políticas, quando a regulação da terceirização está em disputa. 

Como foi demonstrado aqui, as fronteiras entre as temáticas da crítica se diluem frente às 

injustiças produzidas por um jogo de forças muito mais favorável ao capital, levando a uma 

expansão do objeto das lutas do trabalho. Em suas demandas por paridade participativa, o 

trabalho propõe reinterpretações morais de sistemas econômicos (redistribuição da 

responsabilidade moral sobre custos e prejuízos inerentes à ordem social neoliberal) e 

políticos (revisão dos critérios de avaliação do êxito econômico). Assim, o potencial 

normativo da crítica do trabalho consiste em demonstrar que, num contexto de aprofundada 

assimetria entre capital e trabalho, em que uma série de mecanismos promove os interesses 

daquele em detrimento dos deste, a própria concepção de justiça social precisa ser alargada.  

Assim, de um ponto de vista moral, pode-se responder à questão da reconfiguração 

das lutas trabalhistas frente aos desafios colocados pela terceirização argumentando-se que a 

articulação de uma dimensão moral, que passa pelo tratamento isonômico nos ambientes de 

trabalho, pela dignidade do trabalhador terceirizado e pela valorização social do trabalho, 

aponta para uma ampliação da concepção de igualdade vinculada à crítica do trabalho. Como 

argumentado no item 2.3, os sentidos de justiça das lutas do trabalho nunca estiveram restritos 

às pautas redistributivas. Honneth (2015a, p.359; p.364) demonstra como questões de 

reconhecimento estiveram presentes nas lutas do movimento operário europeu dos séculos 

XIX e XX, como a afirmação do valor social do trabalho manual e, posteriormente, de todas 

as atividades desenvolvidas no contexto industrial, por exemplo. Entretanto, a reivindicação 

de reconhecimento da dignidade humana de uma (sub)classe de trabalhadores parece ser uma 

proeza da terceirização. Assim, as demandas por isonomia e respeito à igualdade fundamental 

dos trabalhadores terceirizados produz uma ampliação do escopo normativo do trabalho que 

não apenas diversifica o conteúdo, mas também a natureza das exigências de justiça.  

Observa-se, portanto, uma interdependência entre as dimensões redistributiva, 

representativa e de reconhecimento para a realização da justiça nas relações de trabalho e nas 

relações de classe. Do mesmo modo que redistribuição e representação não fazem sentido ao 

lado de humilhação e desrespeito, apreço simbólico não se traduz em respeito se não estiver 

institucionalizado e formalizado por meio de mecanismos que garantam a paridade 

participativa – do trabalho enquanto ator coletivo e dos trabalhadores terceirizados. Assim, a 
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crítica do trabalho à terceirização aponta para o fato de que perceber a justiça apenas em 

termos formais – como a igualdade formal entre trabalhadores e a representação institucional 

do ator trabalho – é insuficiente para superar os desafios lançados, pelo neoliberalismo e pela 

terceirização, à existência do trabalho como ator coletivo. Para resistir às ameaças neoliberais 

contra tudo o que é coletivo, o trabalho precisa mergulhar em questões normativas de fundo. 
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7 Conclusão 
 

 

 Assumindo a perspectiva de que a moralidade é um elemento constitutivo da vida 

social, este estudo adotou uma abordagem em sociologia moral – entendida como sociologia 

da ação individual e coletiva e que abre mão de uma explicação total e neutra da realidade 

social – para abordar a reconfiguração das lutas trabalhistas frente aos desafios colocados pela 

terceirização; o conteúdo histórico da relação imanente entre trabalho e justiça social; e as 

questões morais que a crítica do trabalho levanta para a sociedade. Trata-se de três questões 

inter-relacionadas no quadro da sociologia moral aqui proposta. 

Tendo em vista a moralidade histórica e imanente do trabalho, propôs-se ir além da 

concepção corrente na sociologia de que o trabalho desempenha uma função moral de 

integração social. Concebendo o trabalho como um ator coletivo – e não como uma atividade 

unicamente produtiva – que luta por justiça nas sociedades capitalistas que se pretendem 

democráticas, esta tese procurou atualizar o conteúdo histórico da relação imanente entre 

trabalho e justiça social a partir do estudo das reconfigurações das lutas trabalhistas frente à 

terceirização. Descentrando questões de estratégia, força e eficiência (mas sem deixá-las de 

lado), este estudo se dedicou à análise do conteúdo normativo (questões morais e sentido de 

justiça) da crítica do trabalho à terceirização para entender como as lutas sociais deste ator 

moral se reconfiguram a partir dos desafios colocados pela terceirização. 

A crítica do trabalho foi analisada a partir dos pronunciamentos dos 26 representantes 

do trabalho na audiência pública do TST sobre terceirização, que aconteceu em 2011. Apesar 

da audiência pública do TST representar um momento de abertura das instituições à crítica 

social, estabelecendo-se como um espaço democrático que impõe uma referência à justiça, o 

debate sobre a regulamentação da terceirização no Brasil é marcado por disputas de interesses 

de classe que se desenvolvem no campo jurídico e legislativo. Sendo assim, as disputas em 

torno dos sentidos e da regulamentação da terceirização foram analisadas não apenas na 

literatura sociológica sobre o tema, mas também na legislação e na jurisprudência brasileiras. 

Além de servir de fonte para a crítica do trabalho, a análise de conteúdo da audiência pública 

também permitiu identificar os diferentes posicionamentos de representantes do capital e do 

trabalho sobre a terceirização e sua regulamentação no Brasil, bem como os interesses de 

classe irreconciliáveis que os motivam. Com essas análises, foi possível mapear as questões 

estratégicas e de interesse nas quais o debate sobre terceirização está imerso no Brasil, o que 
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por sua vez possibilitou uma melhor compreensão do contexto no qual a crítica do trabalho é 

enunciada. 

Diante de abordagens da crítica social que apontam para uma perda de centralidade do 

trabalho, para a ausência ou para a ineficiência da crítica social num contexto de dominação 

gestionária, recuperar o conteúdo normativo da crítica do trabalho no escopo da sociologia 

moral demandou a delimitação de uma abordagem precisa. Entendendo a crítica social como 

um conjunto de concepções relacionadas sobre as causas e soluções das injustiças 

denunciadas, foram construídas, dedutivamente, quatro dimensões do conceito de crítica – 

denúncia, ponto de apoio normativo, exigência de justiça e solução prática – que foram 

entrecruzadas com três categorias temáticas identificadas empiricamente – economia, direito e 

moral. De posse dessas categorias, foi possível analisar a crítica do trabalho à terceirização 

em dois momentos distintos: o momento descritivo – que, apoiado numa epistemologia 

continuísta, teve por objetivo explicitar os valores morais e de justiça mobilizados na crítica 

do trabalho – e o momento interpretativo – que, valendo-se da ideia de que interpretar 

significa evidenciar os princípios de justiça imanentes à crítica, teve como finalidade fornecer 

os subsídios empíricos para a reflexão sobre o potencial normativo da crítica do trabalho.   

Como demonstrado a partir do momento descritivo, a crítica do trabalho se articula em 

torno de três temáticas: economia, direito e moral. Na crítica econômica, denuncia-se que a 

terceirização é uma retomada de formas de exploração do trabalho características do 

liberalismo do século XIX (sentido histórico), bem como que o neoliberalismo é um discurso 

falso, já que sua tese de que a autorregulação do mercado promove desenvolvimento não 

encontra evidência em nenhuma experiência histórica (sentido macroeconômico). Essas 

denúncias tomam como ponto de apoio normativo uma idealização do Estado de bem-estar 

social como modelo de regulação da economia e uma concepção de desenvolvimento social 

que ultrapassa a perspectiva econômica. Atribui-se, assim, um caráter normativo ao papel do 

Estado na condução do desenvolvimento social e sustentável, que deve assegurar conquistas 

democráticas como a igualdade de chances e direitos sociais e políticos. Nesse sentido, a 

principal exigência de justiça é que o Estado assuma um papel regulatório frente às relações 

de trabalho de modo a garantir alguma forma de justiça a elas. A solução prática, que 

operacionaliza essa visão de mundo em que o social deve preponderar sobre o econômico, 

consiste na garantia de estabilidade econômica das empresas terceiras através da 

regulamentação do capital social mínimo que elas devem ter para assumirem um contrato de 

prestação de serviços. 

 Além do liberalismo, a crítica econômica também coloca em xeque a ideia de que a 
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terceirização é uma forma de especialização. O argumento articulado aqui é o de que a 

especialização deveria ser o critério utilizado pelas empresas para terceirizarem serviços, mas 

na realidade brasileira isso não ocorre. Essa crítica está apoiada normativamente na promessa 

da reestruturação produtiva de tornar as empresas mais especializadas e os empregos mais 

qualificados, tendo como exigência de justiça um compromisso entre o melhor de dois 

mundos. Do mundo fordista, quer reter as conquistas em direitos do trabalho representadas 

pela CLT; das promessas da reestruturação produtiva, quer que os ganhos tecnológicos não 

impliquem apenas em maior eficiência econômica, mas também em empregos mais bem 

remunerados e de conteúdo mais interessante. Além disso, demanda que a especialização 

ocorra de fato – e não apenas em discurso – nas empresas, propondo como solução prática 

uma regulação da especialização, ou seja, que as empresas prestadoras de serviços 

terceirizados desempenhem uma única atividade-fim. 

 Por sua vez, a crítica por direitos denuncia que a terceirização fragmenta a luta dos 

trabalhadores, porque faz que trabalhadores que desempenham o mesmo tipo de trabalho 

sejam alocados em categorias profissionais distintas, impedindo os terceirizados de acessarem 

as conquistas auferidas pelas categorias às quais deveriam pertencer. Essa crítica se apoia 

normativamente na noção de que a luta organizada dos trabalhadores é uma conquista em 

termos de cidadania e justiça social nas relações de trabalho, e que a fábrica é espaço legítimo 

de luta. Nesse sentido, sua exigência de justiça é a transferência das conquistas, ou seja, que 

as conquistas da categoria de trabalhadores diretos sejam acessíveis aos trabalhadores 

terceirizados alocados em uma nova categoria profissional. Propõe-se como solução prática 

tanto o estabelecimento da isonomia entre trabalhadores diretos e terceirizados nos 

dispositivos regulatórios da terceirização, como a representação sindical dos terceirizados 

pelo sindicato dos trabalhadores diretos, desde que estes desempenhem atividades análogas. 

Essas demandas visam a tornar a lógica das redes, que justifica a terceirização em termos de 

especialização e inovação, minimamente justa por meio da transferência de conquistas 

trabalhistas para novas categorias criadas nos processos de subcontratação. 

Além da pauta da luta social, a crítica por direitos também denuncia a gravidade da 

precarização do trabalho terceirizado, bem como um processo estrutural de precarização que 

atinge a todos os trabalhadores. A terceirização, portanto, não é apenas uma técnica, tendo 

também uma dimensão política importante, na medida em que a redução de direitos, a 

instabilidade no emprego e a falta de segurança no trabalho terceirizado rebaixam as 

condições de trabalho de todos. Tais denúncias mobilizam como ponto de apoio normativo a 

noção de trabalho como fonte de direitos sociais, colocando como exigência de justiça o 
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reconhecimento de um vínculo normativo entre estes: direitos são fundamentais para relações 

de trabalho mais justas e menos assimétricas. O vínculo entre trabalho e proteção social seria 

normativo no sentido de que os direitos do trabalho são a contrapartida ao lucro e, se o lucro 

não é jamais colocado em questão, os direitos também não deveriam ser. Deste modo, propõe-

se como solução prática a responsabilidade solidária, a fim de garantir o acesso a direitos aos 

trabalhadores terceirizados. Já que estes trabalhadores estão mais fragilizados por estarem 

submetidos a dois empregadores, eles deveriam ser duplamente protegidos, sendo 

responsáveis por seus direitos tanto a empresa tomadora como a empresa terceira. 

Por fim, a crítica moral denuncia um desrespeito da sociedade ao trabalho e às lutas 

dos trabalhadores, na medida em que as suas contribuições para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária não é reconhecida. Uma vez que a sociedade brasileira 

entende o emprego como um favor, a luta pela melhoria das condições de trabalho é 

considerada uma afronta ao patrão. Em contraposição a essa ideia, toma como ponto de apoio 

normativo a concepção de que o trabalho tem um valor moral imanente, uma vez que 

contribui não apenas para o desenvolvimento econômico, mas também para o progresso moral 

da sociedade: as conquistas e perdas dos trabalhadores se generalizam por toda a sociedade. 

Portanto, a exigência de justiça é um novo olhar para a noção de desenvolvimento, propondo 

uma concepção de desenvolvimento socialmente sustentável, a qual forja um compromisso 

entre o crescimento econômico e o respeito aos direitos dos trabalhadores. A participação dos 

sindicatos nos processos de terceirização seria a solução prática para garantir um 

desenvolvimento que não se oriente apenas por parâmetros econômicos. Assegurar um espaço 

de fala para os trabalhadores nas decisões gerenciais das empresas, através da discussão 

coletiva, garantiria a realização da terceirização em condições justas para os trabalhadores e 

juridicamente seguras para as empresas. 

Mais do que o desrespeito ao trabalho enquanto ator coletivo, denuncia-se também o 

desrespeito à dignidade provocado pela terceirização, tendo em vista que esta forma um grupo 

de trabalhadores de segunda classe e desumaniza as relações de trabalho – na medida em que 

a vida do trabalhador terceirizado vale menos, faz do trabalhador mercadoria e o expõe ao 

trabalho análogo ao de escravo. Essa crítica tem como ponto de apoio normativo a noção de 

dignidade humana, entendida como uma conquista moral tanto no sentido da igualdade 

fundamental entre todos os trabalhadores, como no sentido do êxito de lutas trabalhistas do 

século XIX em assegurar a proibição do marchandage na França. O fim do marchandage 

assegura o respeito da dignidade na medida em que impede que a pessoa do trabalhador – e 

não apenas sua força de trabalho – desempenhe a função de uma mercadoria a ser servida ao 
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contratante. No contexto brasileiro, a exigência de justiça se coloca como a demanda de uma 

diferenciação entre terceirização e intermediação de mão de obra e de tratamento isonômico 

de trabalhadores diretos e terceirizados nos espaços de trabalho. Como solução prática, a 

crítica da dignidade sugere a manutenção do critério da atividade fim, haja vista que impede a 

generalização da terceirização e protege o mundo do trabalho do marchandage. 

O sentido que a mobilização desses valores, que informam sobre relações de trabalho 

justas, atribui às lutas do trabalho frente à terceirização é, simultaneamente, de compromisso e 

resistência, os quais se articulam em um reformismo do presente a partir do passado. O 

caráter passadista da crítica do trabalho se evidencia em um de seus pontos de apoio 

normativo, que perpassa os três eixos temáticos de sua crítica à terceirização: o fordismo, 

tomado como um modelo de relação entre capital e trabalho. Na lógica construída na crítica 

econômica, a experiência histórica do fordismo e do Estado de bem-estar social – sendo que 

este, no momento de realização da audiência pública, em alguma medida se concretiza no 

Brasil – provariam que o (neo)liberalismo não é uma realidade inexorável. Na crítica por 

direitos, a lógica do mundo fordista se evidencia como ponto de apoio normativo na medida 

em que a reunião dos trabalhadores em um mesmo espaço, tipicamente a fábrica, é entendida 

como um requisito necessário à organização dos trabalhadores terceirizados. Por sua vez, a 

crítica moral é, em parte, sustentada pelo protagonismo que o trabalho desempenhou em 

algumas sociedades europeias nos anos gloriosos do capitalismo.  

Nesse sentido, o fordismo assume um caráter idealizado na crítica do trabalho, 

podendo ser entendido como uma espécie de utopia que estabelece a referência de justiça para 

o futuro das relações de trabalho. Isso implica que a possibilidade do trabalho oferecer um 

projeto de futuro reside na utopia do fordismo, o que aponta para o fato de que as categorias 

normativas da sociedade não estão se renovando. De um ponto de vista moral, ao mesmo 

tempo em que o passadismo da crítica do trabalho é exemplar do sufocamento do âmbito 

coletivo da sociedade no atual cenário político-econômico do neoliberalismo, ele também 

assume o sentido de resistência pelos valores que o trabalho considera fundamentais à justiça 

social. 

Por seu turno, o reformismo da crítica do trabalho indica que, frente à terceirização, o 

trabalho renuncia a denúncias de caráter radical. Ou seja, não há uma crítica da exploração do 

trabalho em si, mas sim do modo como ela se desenvolve nas sociedades em que o 

(neo)liberalismo se estabelece como modelo. Do mesmo modo, não há uma crítica do 

capitalismo em si mesmo, mas sim ao fato de que, no cenário político-econômico atual, não se 

percebe o vínculo entre trabalho e direitos sociais como normativo para uma sociedade justa. 
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O que se observa é um ímpeto de reforma do presente – sendo este simbolizado na 

especialização e na empresa em rede – que se evidencia na crítica interna da reestruturação 

produtiva, na qual o trabalho se apoia em seus princípios de especialização e qualificação dos 

empregos para denunciar que suas promessas não foram cumpridas. 

Assim, as exigências de justiça do trabalho frente à terceirização podem ser pensadas 

como compromissos ontológicos, no sentido de que propõem conjugar elementos da 

realidade/utopia fordista – como segurança e estabilidade – a elementos virtuosos do discurso 

da reestruturação produtiva – como os ganhos em qualidade do emprego. Na crítica 

econômica, a especialização é considerada um fim legítimo na medida em que tem o potencial 

de promover ganhos em sentido do trabalho, qualificação e remuneração. Mas só será 

considerada um modelo efetivamente justo se for capaz de conservar a estabilidade, a 

segurança e os direitos sociais garantidos no assalariamento tradicional. Por sua vez, a crítica 

por direitos traz a noção de transferência de conquistas dos trabalhadores diretos aos 

terceirizados, que garante a manutenção da lógica fordista sem reivindicar o fim da 

terceirização. A transferência de conquistas articula a lógica das lutas tradicionais, associadas 

aos trabalhadores reunidos no espaço da fábrica, à realidade das redes de empresas, em que os 

trabalhadores estão dispersos em diferentes empresas subcontratadas. Por fim, a exigência 

moral de uma concepção de desenvolvimento socialmente sustentável propõe um 

compromisso entre dimensões distintas da realidade, mas ainda referenciando o modelo de 

sociedade do fordismo. De acordo com essa concepção, o verdadeiro desenvolvimento seria 

aquele que combina o crescimento econômico ao respeito aos direitos sociais e à qualidade do 

emprego. Ou seja, o avanço da dimensão econômica da realidade não deve justificar o 

sacrifício do avanço da dimensão social. Frente à atual configuração da correlação de forças 

entre capital e trabalho, esses compromissos devem ser entendidos também no sentido de 

resistência pelo que é fundamental à justiça nas relações de trabalho terceirizado. 

As soluções práticas oferecidas pela crítica do trabalho constituem-se em um tipo 

próprio de compromisso, qual seja, os mecanismos de justiça em rede. No eixo econômico da 

crítica, a regulação da estabilidade econômica da empresa prestadora de serviços serviria a 

garantir a subsistência desse membro da rede frente a problemas financeiros imprevistos, 

assegurando também a estabilidade e os direitos sociais dos trabalhadores terceirizados. No 

eixo dos direitos, a responsabilidade solidária duplicaria a garantia dos direitos sociais aos 

trabalhadores terceirizados no caso de serem excluídos da rede. Além disso, a isonomia e a 

representação dos trabalhadores terceirizados pelo sindicato dos trabalhadores diretos 

garantiria a paridade entre todos os trabalhadores de uma rede de empresas. Do mesmo modo, 
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no eixo moral da crítica, a exigência de regulação da especialização – com o estabelecimento 

de que uma empresa pode ter uma única finalidade, que não pode ser a alocação de mão de 

obra – asseguraria que a terceirização não se transformasse em marchandage. Esses 

mecanismos regulatórios podem ser entendidos como formas de garantir justiça nas redes na 

medida em que reduzem a fragilidade dos membros mais fracos, quais sejam, os trabalhadores 

terceirizados.  

Por fim, um último compromisso deve ter seu sentido de justiça examinado. Não se 

trata de uma proposição da crítica do trabalho à terceirização, mas de um elemento que 

fundamenta toda a sua crítica: o vínculo normativo entre trabalho e proteção social. Do ponto 

de vista do trabalho, os direitos são uma contrapartida do lucro, assim como o salário. 

Entretanto, pode-se afirmar que o salário tem um estatuto normativo mais seguro – já que o 

trabalho sem salário é trabalho escravo, e, portanto, crime. Já o trabalho sem direitos não é 

moralmente perseguido pelo mesmo estigma – o trabalho precário é naturalizado na sociedade 

brasileira. A insistência diligente na defesa dos direitos do trabalho aponta para um 

compromisso fundamental à própria existência das sociedades capitalistas, do qual essa 

sociedade parece ter se esquecido. Assim, o potencial normativo da crítica do trabalho à 

terceirização reside, em primeiro lugar, em lembrar a sociedade desse compromisso fundador 

da subordinação dos trabalhadores ao capital, como bem descrevem Castel (2012) e Honneth 

(2015a). 

Todavia, o potencial normativo da crítica do trabalho não se restringe a esse lembrete. 

Quando o escopo de análise do objeto crítica é ampliado, da terceirização à sociedade 

neoliberal, pode-se identificar o princípio de justiça imanente, que perpassa as diferentes 

temáticas, dimensões e instâncias da crítica do trabalho: o princípio da igualdade. O 

argumento, demonstrado por meio da análise das denúncias e demandas feitas com relação à 

sociedade neoliberal, foi o de que o potencial normativo da igualdade reside em atualizar-se 

nos termos democráticos da paridade participativa, promovendo uma ampliação normativa da 

concepção de justiça mobilizada pelo trabalho. 

Em sua crítica à sociedade neoliberal, o trabalho denuncia um jogo de forças entre 

capital e trabalho que lhe é profundamente desfavorável, desvelando como os interesses do 

capital produzem uma realidade aparentemente imutável. No eixo econômico, o trabalho 

demonstra como a redução de custos do trabalho – que não leva em conta os interesses e 

necessidades da classe trabalhadora – só é plausível num contexto histórico em que a 

correlação de forças é demasiado favorável à classe patronal. No eixo político, observa-se 

uma tensão entre a noção de que toda a ordem econômica e institucional é política e, portanto, 
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transformável, com a realidade da dominação gestionária, que produz o fechamento das 

instituições à crítica social. Por seu turno, no eixo moral, denuncia-se a histórica e estrutural 

desvalorização social do trabalho, que produz injustiças não apenas ao trabalho, mas também 

à sociedade.  

Ao mesmo tempo em que reafirma que essas realidades econômicas, políticas e morais 

não são inexoráveis, o trabalho identifica nelas os mecanismos que entravam sua participação 

na produção e na transformação dessas realidades. Aponta-se para o aprofundamento da 

subordinação econômica do trabalho, produzida por uma desigualdade exacerbada no jogo de 

forças entre capital e trabalho; para a institucionalização de regras e comportamentos 

institucionais que negam a participação paritária do trabalho nas esferas representativas da 

política; e para a naturalização da assimetria entre capital e trabalho na sociedade brasileira, 

na qual o trabalho não é entendido como um sujeito igual, em direitos e liberdade para 

perseguir seus interesses, à classe patronal. Assim, na medida em que ameaça a existência do 

trabalho como ator coletivo, por meio desses mecanismos redistributivos, representativos e 

morais, o aprofundamento da assimetria entre capital e trabalho coloca em risco a própria 

capacidade de reprodução normativamente orientada da sociedade. 

Pode-se afirmar, portanto, que as injustiças produzidas pela sociedade neoliberal 

produzem mecanismos redistributivos (subordinação econômica), representativos 

(procedimentos políticos) e de reconhecimento (hierarquia de status e de valor) que impedem 

que o trabalho participe paritariamente da construção da realidade e da regulamentação da 

terceirização. Frente à disparidade produzida por esses mecanismos, as exigências de justiças 

do trabalho em relação à sociedade neoliberal podem ser interpretadas como reivindicações 

por paridade participativa. Na dimensão redistributiva, demanda-se que o capital contribua 

para uma sociedade mais justa na mesma moeda do trabalho, qual seja, aceitando prejuízos 

aos seus interesses na medida em que tais prejuízos potencialmente contribuem para o bem 

comum. Trata-se de uma reivindicação pela redistribuição da responsabilidade moral, por 

meio da qual se produziria uma divisão menos assimétrica dos ganhos e perdas entre as 

diferentes classes sociais. Na dimensão representativa, há a exigência de revisão dos critérios 

de avaliação do êxito econômico, à qual subjaz a demanda pela construção de um lugar de 

fala legítimo e efetivo para o trabalho, de modo que ele também possa pautar os debates 

públicos. A reivindicação é, portanto, por uma representação que ultrapasse aspectos formais 

e quantitativos. Na dimensão do reconhecimento, o trabalho demanda que seus interesses e os 

do capital tenham o mesmo peso e a mesma legitimidade no tratamento de questões pela 

sociedade, que se traduz na ideia de que a expansão do lucro deve ser justificada por meio de 
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contrapartidas ao trabalho. O que se observa aqui é uma reivindicação do reconhecimento do 

trabalho como um ator social pleno cujos ideais e ações contribuíram e contribuem para a 

construção de sociedades mais justas e verdadeiramente democráticas. 

Contudo, é importante notar que, para o trabalho, a correção das injustiças produzidas 

pelo atual jogo de forças não se limita ao âmbito coletivo, estendendo-se também ao nível 

individual. Salvaguardar a igualdade, princípio imanente à sua luta histórica, entre os 

trabalhadores se apresenta como uma questão urgente frente à criação de uma subclasse ou de 

um grupo de trabalhadores de segunda categoria pela terceirização. Nesse nível, a luta pela 

igualdade se dá por meio de duas facetas interdependentes: uma faceta operacional e outra 

normativa.  

Na primeira, de caráter operacional, colocam-se questões estatutárias, que são 

resolvidas por meio de uma demanda alargada de isonomia entre trabalhadores diretos e 

terceirizados, seguindo a lógica da paridade participativa. Aqui, a terceirização é interpretada 

como um mecanismo que expõe os trabalhadores terceirizados a injustiças redistributivas, 

representativas e de reconhecimento mais graves, de modo que reivindica que a 

regulamentação da terceirização estabeleça a isonomia destes trabalhadores. Entre os 

trabalhadores diretos e terceirizados deve ser garantida a isonomia salarial (ao menos entre 

aqueles que desempenham funções análogas); a isonomia de direitos e de representação 

(tendo em vista o acúmulo histórico de conquistas de uma categoria profissional); bem como 

deve ser garantida a isonomia de tratamento nos ambientes de trabalho (assegurando o 

respeito mútuo e o acesso a ambientes, como refeitórios, e aparato de segurança). Observa-se 

uma ampliação do sentido de igualdade das lutas do trabalho pela regulamentação da 

terceirização: o tratamento igualitário entre os trabalhadores não deve ser garantido apenas 

frente à lei, mas também ao empregador (assegurando as condições de saúde e segurança do 

trabalho terceirizado) e entre seus parceiros de interação, de modo que o trabalhador 

terceirizado tenha sua visibilidade garantida. 

Entretanto, essa última questão – da visibilidade dos terceirizados entre seus pares – já 

ultrapassa os limites daquilo que pode ser garantido via legislação. Coloca-se, assim, uma 

faceta normativa na luta pela igualdade entre os trabalhadores: a questão da dignidade. Aqui 

reside a ideia de que a terceirização produz uma subclasse de trabalhadores na medida em que 

o trabalhador terceirizado tem valor moral inerentemente menor do que o trabalhador direto, 

porque entre aqueles há maior número de acidentes e mortes no trabalho; e em que o 

trabalhador terceirizado está duplamente exposto a ser tratado como uma mercadoria, 

processo pelo qual é tratado como coisa, sendo extirpado de sua dignidade porque se torna um 
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meio para fins que lhe são alheios. Assim, lutar pelo respeito à dignidade do trabalhador 

terceirizado se apresenta como um desafio indispensável para a conquista da igualdade 

fundamental entre todos os trabalhadores e trabalhadoras. Observa-se, deste modo, um 

redirecionamento das lutas do trabalho, por meio do qual se aproximam da lógica das lutas 

minoritárias. 

O trabalho não é uma minoria – embora a condição dos trabalhadores terceirizados 

talvez pudesse ser pensada enquanto tal –, mas, frente à terceirização, compartilha com elas 

um desafio: a necessidade de estabelecer o igual valor moral de um grupo sistematicamente 

impedido de participar plena e paritariamente da condução da vida social. Ou seja, trabalho e 

minorias compartilham da performativa moral de que todos os indivíduos podem (e devem) 

ser tratados igualmente. Essa luta, no entanto, ultrapassa os limites da esfera jurídica, devendo 

ser levada à esfera normativa, onde se produzem os valores e ideias compartilhados da 

sociedade – e é isso que a crítica do trabalho à terceirização faz quando articula uma 

dimensão moral às duas denúncias e exigências de justiça. 

Observa-se, assim, uma expansão do objeto da luta do trabalho, que em sua defesa da 

igualdade – do trabalho como ator coletivo e do trabalhador terceirizado – inter-relaciona 

questões redistributivas, representativas e de reconhecimento. A novidade, aqui, não reside 

propriamente na introdução da questão moral, mas no modo como ela se articula às demais 

diante do desafio de regulamentar a terceirização: isonomia de tratamento, dignidade do 

trabalhador terceirizado e valor social do trabalho de modo a garantir, nos níveis individual e 

coletivo, a paridade participativa. As lutas trabalhistas se reconfiguram, portanto, por meio de 

uma ampliação do seu escopo normativo, pois transformam tanto o conteúdo de suas 

reconfigurações quanto a natureza de suas exigências de justiças, que não são meramente 

formais, devendo ser disputadas também no domínio simbólico e normativo da sociedade.  

No quadro da sociologia moral aqui proposto, a crítica à terceirização demonstra que, 

para o trabalho, as questões de justiça a serem conquistadas não se resumem à redistribuição 

mais equitativa dos recursos da sociedade, como tradicionalmente são interpretadas. O 

contexto institucional da dominação gestionária e do neoliberalismo coloca a questão 

representativa, ou seja, da falta de voz do trabalho nos debates públicos e da dificuldade de 

organização dos trabalhadores terceirizados. Além disso, as injustiças produzidas pela 

terceirização – especialmente aquelas entre os trabalhadores – coloca a dimensão normativa 

do reconhecimento da dignidade do trabalhador terceirizado, ou seja, do respeito ao direito 

humano mais básico de não ser tratado como coisa. Portanto, além da interdependência entre 

os aspectos institucionais e normativos da igualdade, a crítica do trabalho à terceirização 
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aponta também para uma interdependência das dimensões redistributiva, representativa e de 

reconhecimento para a justiça social nas relações de trabalho e de classe. É nessa articulação 

particular entre o que é formal e intersubjetivo e entre redistribuição, representação e 

reconhecimento que o sentido de justiça das lutas trabalhistas se atualiza. 

Assim, o conteúdo histórico da relação imanente entre trabalho e justiça social se 

atualiza frente à terceirização por meio de uma concepção ontologicamente multidimensional, 

mas normativamente monista da justiça (FRASER, 2008). Se, como estabelecido no capítulo 

2, redistribuição, reconhecimento e representação são meios de se conquistar alguma forma de 

justiça e não a justiça em si, para o trabalho, face aos desafios colocados pela terceirização, o 

conteúdo da justiça consiste em uma concepção de paridade participativa – entre capital e 

trabalho, entre trabalhador direto e terceirizado – que não perde de vista que, para alcançá-la, 

é necessário renegociar questões normativas de fundo, como o respeito à dignidade e ao igual 

valor moral do trabalhador terceirizado. 

Como também foi defendido no capítulo 2, enquanto se delineavam os pressupostos 

da abordagem em sociologia moral aqui adotada, na pesquisa qualitativa, é preciso entender 

as relações entre variáveis (aqui, moral, força política e interesses econômicos) por meio de 

seus efeitos de interação (BECKER, 2008). Portanto, é possível argumentar que as 

reivindicações redistributivas, representativas e de reconhecimento aportadas pelo trabalho 

com relação à terceirização assumem um sentido de justiça social apenas quando consideradas 

em conjunto. A análise trazida até aqui permite afirmar que a dimensão moral da crítica do 

trabalho não determina as dimensões econômicas e políticas, o que não implica que ela seja 

mero reflexo destas. Assim como defende Fraser (2008, p.58), o trabalho percebe a justiça 

social a partir de múltiplas dimensões, cada qual associada a um gênero analiticamente 

diferente de injustiça. Nenhum tipo de injustiça, se solucionado sozinho, garantiria a 

igualdade radical e alargada demandada pelo trabalho. Na luta do trabalho pela 

regulamentação da terceirização, a paridade participativa – do trabalho em relação ao capital e 

dos trabalhadores terceirizados em relação aos trabalhadores diretos – se apresenta como “o 

princípio normativo que engloba todas as dimensões da justiça”, permitindo que diferentes 

injustiças sejam articuladas em um único discurso (FRASER, 2008, p.70). 

Sobre a questão de como o trabalho persiste e se transforma enquanto ator coletivo no 

atual cenário político-econômico, pode-se afirmar, do ponto de vista da eficiência, que a 

crítica do trabalho à terceirização demonstra ser factível a hipótese de Boltanski (2015) de que 

uma crítica reformista é muito difícil de ser posta em prática (ou mesmo impraticável) no 

atual cenário institucional que produz uma realidade coesa e aparentemente imutável. 
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Contudo, essa crítica tem o sentido de uma resistência do trabalho como ator coletivo no 

neoliberalismo, na medida em que ele se sustenta por meio do apoio normativo no passado 

para reformar o presente, sem rejeitá-lo. Nesse sentido, a demanda central do trabalho reside 

na regulação da terceirização e não propriamente na sua proibição. 

Compreender o potencial normativo da crítica do trabalho à terceirização implicou, 

portanto, um movimento circular que analisou o conteúdo dessa crítica inicialmente 

delimitando-se ao objeto terceirização, para posteriormente ampliá-lo à sociedade neoliberal. 

A análise dos desafios que transcendem a terceirização – como o jogo de forças – permitiu 

identificar o princípio de justiça imanente à crítica, o que por sua vez exigiu que o olhar se 

voltasse às questões da terceirização. Apenas nesse círculo foi possível compreender como o 

conteúdo de justiça das lutas do trabalho se atualiza e se amplia frente aos desafios que a 

terceirização coloca. Assim, pode-se sumarizar que as denúncias e reivindicações engendradas 

pela terceirização, como a produção de trabalhadores de segunda classe, o respeito à 

dignidade do trabalhador terceirizado, e a isonomia entre trabalhadores diretos e terceiros 

levam a: i) uma aproximação da luta do trabalho à lógica das lutas minoritárias; ii) uma 

expansão da concepção de igualdade mobilizada pelo trabalho, que ultrapassa questões 

redistributivas e representativas, estendendo-se a questões de respeito e reconhecimento; e iii) 

a uma atualização do sentido da igualdade pela qual o trabalho luta em termos de paridade 

participativa. Assim, argumenta-se que, enquanto ator coletivo, o trabalho resiste às ameaças 

de fragmentação, colocadas pela terceirização, por meio da mobilização de uma concepção 

ampliada e atualizada da igualdade. 

Todavia, é importante notar um dos limites da reflexão aqui proposta, que não 

problematiza o potencial emancipatório da crítica do trabalho à terceirização. Observou-se 

que, frente à terceirização, a crítica do trabalho não mobiliza denúncias à alienação do 

trabalho produzida pela reorganização da economia, mas se articula em torno do 

questionamento das formas de integração social que o trabalho terceirizado promove 

(trabalhadores de segunda classe), embora não se restrinja a isso. Essa ausência de críticas em 

relação à alienação do trabalho possivelmente agravada pela terceirização pode colocar em 

xeque o potencial emancipatório da crítica do trabalho. Entretanto, frente às questões que 

emergiram com a análise do conteúdo normativo da crítica do trabalho, a devida discussão em 

torno desses conceitos não foi por ora realizada. 
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APÊNDICE A 
Link para acesso à transcrição integral da audiência pública do TST sobre terceirização 

https://docs.google.com/document/d/1FlVz5lUJfy1UM-

1WfG3ZanPGfHIGLhRYR20aUFbhWPk/edit?usp=sharing 

 

APÊNDICE B 
Classificação dos participantes da audiência pública por categoria de filiação 

• Representantes do Trabalho 

 
 

  



 249 

• Representantes do Capital 
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APÊNDICE C 
Distribuição das falas dos representantes do trabalho nas categorias temáticas, de acordo com 

seus posicionamentos 

 
 

 

 

 

 


