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1 INTRODUÇÃO   

Desde os primórdios que o homem tenta dominar a natureza, são estabelecidos pelos 

seres humanos, métodos de sobrevivência que caracterizam cada período de sua existência. 

Entretanto, cabe ressaltar que durante esse longo período de dominação do homem sobre a 

natureza, e a partir dela tirar seu sustento, onde as técnicas de subsistência que os seres 

humanos utilizam são aperfeiçoadas cotidianamente, dando espaço a inserção de novos 

processos de trabalho.    

Em um pensamento sistemático a respeito do ser humano em relação ao ambiente que 

está inserido, Foster (2013, p. 262-263) refere-se que, “em nenhuma hipótese a adaptabilidade 

ao meio ambiente local em via de transformação sugeria superioridade/inferioridade”.  

Dentro da problemática contextualizada no trabalho, indaga-se as condições de 

execução do trabalhador em virtude das consequências físicas e psíquicas que decorrem das 

relações de trabalho, onde o trabalhador se submete as condições pré-estabelecidas pelo 

empregador.  

Nesse aspecto, onde permeia o fundo econômico e não humanitário, observa-se a 

relação desproporcional que ocorre entre ambos os polos da relação, apontado para questões 

de dignidade do ser humano frente a uma perspectiva social humanitária.      
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Em uma perspectiva do sofrimento causado ao trabalhador, Youcenar (2003, 47) prevê 

que,  

O trabalhador exposto a tal contexto convive com o fantasma do desemprego, o 

medo de perder o emprego, com longas jornadas de trabalho e regimes de 

compensação, que substituem, em muitos casos, o pagamento de horas extras. 

Submete-se a mais trabalho, em épocas de grandes demandas, o que é compensado 

por horários livres nos períodos de depressão.   

 

 

Revertendo-se em cálculos as horas de trabalho que o ser humano realiza em um 

regime integral, bem como se for levada em consideração a intensidade do trabalho 

desenvolvido por uma jornada de trabalho, deverá aumentar proporcionalmente a produção do 

trabalhador, pois, quanto maior for a intensidade, maior será o redimento dos resultados. Isto 

posto, implica que a força do trabalho remete ao empregador, a condição de liderar seu 

subordinado, impondo ao trabalhador, a consição de exequente das atividades.    

 

 

2 METODOLOGIA E/OU MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento da presente pesquisa foi realizado através de uma revisão 

bibliográfica de autores doutrinários, tendo como indicativo o método dedutivo, também 

conhecido por alguns autores como hipotético. Para tal conecimento da pesquisa, teve 

fundamento a partir de leituras e fichamentos que abordam o tema em questão. Dessa forma, 

proporcionou uma construção de hipóteses que foram confrontadas com as informações 

obtidas pelo estudo das relações de trabalhoe suas consequências.    

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

As relações de trabalho existentes entre o homem e a natureza criam lacunas com 

profundos traços de injustiça entre os próprios seres humanos, comprometendo sua 

integridade física e psiquica nos processos de trabalho em que figura o papel do trabalhador 

em última análise, a parte mais vulnerável nesse processo assimétrico.    

Para se ter mais clara essa condição de trabalho insalubre, é preciso identificar o que 

vem a ser trabalho. Para Braverman (1987, p. 49), “[…]; os animais alimentam-se de vida 

vegetal ou da rapina. Mas apoderar-se desses materiais da natureza tais como são não é 

trabalho; o trabalho é uma atividade que altera o estado natural desses materias para melhorar 

sua utilidade”.    



 

A preucupação do capitalista foge da ideia de manter o trabalhador nas melhores 

condições possíveis de trabalho, uma vez que, irá de encontro com as espectativas sobre a 

acumulação de capital. Dessa forma, “[…] põe em questão o interesse do capitalista pela 

saúde, pelo bem-estar e pela expectativa de vida da força de trabalho. Como seres humanos o 

capitalista pode se importar com isso, mas, sendo forçados a maximizar o lucro em condição 

de concorrência, eles não tem escolha” (HARVEY, 2013, p.145).  

Esse esforço que o homem sede ao trabalho, não equivale ao que lhe é pago na 

maioria das vezes. Diante dessa oposição entre o trabalho executado e o contabilizado, o 

trabalhador está mais vulnerável, ou seja, não está na mesma posição em que está 

empregador, pois cacabe a este contratar, e aquele ser contratado.    

Os instrumentos utilizados para a realização do trabalho, servem para auxiliar na 

execução propriamente dita da tarefa. No entanto, ocorre que, há um desgaste desses 

instrumentos, perdendo seu valor de utilização, que acaba sendo transferido para o produto. 

Dessa forma, os instrumentais servem para elaborar produtos sem transferir valor, pois é 

aplicado o custo da aquisição dos equipamentos, sem levar em conta, as forças naturais como 

água, ar, eletricidade entre outros (MARX, 2013).    

Com o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que regula as leis do 

trabalhador, mostram um grande avanço em relação as condições de execução do trabalho. 

Essa considerável mudança que se teve em relação aos trabalhadores que demonstram um 

passado árduo de muito suor, desigualdade e luta em busca de um reconhecimento dos 

direitos fundamentais previstos desde a CF/88.     

As relações de trabalho, sempre haverá uma lado mais frágil. Nesse sentido reforça 

Busnello (2013, p. 364) que, “independentemente do seu nível de desenvolvimento, a 

produção tem sempre dois aspectos: as forças produtivas e as relações de produção”. Dessa 

forma, não importa quais relações de trabalho se dispuserem, pois sempre haverá a exploração 

direta ou indireta da força de trabalho.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

 

É inquestionável que o ser humano sofreu um grande período demarcado pelo abuso 

dos direitos humanos mínimos aceitáveis como um trabalhador em uma empresa. Diante 

dessa evolução dos direitos dos trabalhadores, o lendo processo de adequação dessas leis 



 

favoráveis aos trabalhadores tornou-os inevitáveis para as próximas gerações, pois cada vez 

tornou-se mais visível a exploração da força de trabalho por parte dos empregadores. 

 A psicopatologia desenvolvida pelos trabalhadores se torna um instrumento que 

afeta diretamente a qualidade de vida, pois estão relacionados o trabalho e a saúde mental. 

Essa evolução das condições de execução do trabalho não podem ser esquecidas sob o ponto 

de vista histórico que traduz uma lut incansávem na busca de melhores condições para a clase 

operária.    

Na medida em que um trabalhador tem algum tipo de sofrimento e procura conviver 

no trabalho com essa situação desconfortável, o grau de insatisfação desse indivíduo somente 

tende a aumentar. Ainda nesse sentido, o esgotamento de energias no trabalho já lhe são 

caros, pois precisa se alimentar e descançar para poder repor novamente as energias gastas. 

Essa vivência corriqueira do trabalhador com as atividades intensas causam riscos sérios para 

a saúde, e que poderá afetar inclusive a vida pessoal com sua familia, amigos, lazer etc.    

As relações de trabalho tomaram uma proporção vital na vida de todos trabalhadores. 

No entanto, quando são negligenciados os fatores que protegem o operário na sua empresa, se 

está diante de um desrespeito contra a humanidade, pois todos têm direito de ter uma vida 

casta e descente.   
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