
A HISTÓRIA DO TRABALHO HUMANO DESDE A ANTIGUIDADE 
ATÉ SEU RECONHECIMENTO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 
Márcia Cristina Sampaio Mendes 

Especialista e Mestranda - Estácio/Uniseb 
Email: mcsm150@gmail.com 

 
Simpósio: MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 
 
RESUMO: Num momento em que se promove uma discussão planetária sobre a 
concretização e universalização dos direitos humanos, insta indagar se o mundo do trabalho 
sempre concedeu ao empregado meio ambiente que assegurasse estes direitos fundamentais 
num contexto de relação assimétrica como é o contrato de emprego. A primeira modalidade 
conhecida de trabalho em favor de outrem na história da humanidade é a escravidão. Embora 
não se possa falar em relação de emprego, já que o escravo era mero objeto de direito, 
propriedade do seu senhor, inexistindo adesão volitiva, valorização e realização pessoal pelo 
trabalho, é a modalidade de labor prevalente em Roma e Grécia Antiga. Aos escravos era 
negado acesso a direitos trabalhistas, posto que eram tidos como mercadorias negociáveis ou 
descartáveis, condição que estendia a seus descendentes.  No Medievo surge a servidão, 
estabelecendo-se cenário pouco diferente, pois o trabalho era prestado pelos servos aos 
senhores feudais, que se responsabilizava por lhes dar proteção. Embora não escravizados, os 
servos não eram homens livres, pois laboravam em terras pertencentes aos seus senhores 
entregando-lhes parte da produção a título de pagamento e em troca de proteção. Ainda na 
Idade Média surgiram as corporações de ofício, grupamentos que reuniam aqueles que se 
dispunham a aprender a prática de um trabalho artesanal (aprendizes), via de regra com 
senhores mais velhos (mestres), sem perceber nenhuma remuneração. Estas associações se 
agrupavam para defender interesses recíprocos e comuns dos artesãos, tendo sido extintas 
pelas Revoluções Liberais. É com a sociedade industrial que surgiu o trabalho livre, 
subordinado e assalariado para cuja regulamentação se desenvolveu o Direito do Trabalho, 
fruto da realidade do século XVIII e da Revolução Industrial. Apesar da degradante 
exploração de mão-de-obra humana ser histórica, a revolução no maquinário industrial e a 
concepção da produção em massa que caracterizaram o século XIX, aviltaram ainda mais as 
condições de trabalho existente, explorando generalizadamente toda espécie de mão de obra: 
homens, mulheres, crianças e idosos. A descoberta do vapor nessa época foi muito importante 
como fonte de energia e sua aplicação nos meios de transportes e nas fábricas ocasionou 
também a expansão do comércio e da indústria. Com ela, veio a superação do trabalho 
escravo, servil e corporativo pelo trabalho assalariado em grande escala, ao mesmo tempo em 
que as fábricas substituíam as manufaturas, criando várias linhas de produção. Portanto, 
somente com a Revolução Industrial é que o mundo viu surgir o trabalho subordinado e 
remunerado, sendo tal período o marco histórico do surgimento do Direito do Trabalho como 
ramo científico destinado à proteção do hipossuficiente. Assim, tendo o Estado abandonado 
sua postura ausente que possibilitou a superexploração da classe trabalhadora, nasce o Estado 
o Direito do Trabalho e a noção de existência de um patamar mínimo civilizatório de que o 
trabalhador é destinatário. Foram transferidas para a esfera estatal as relações de natureza 
trabalhista, limitando a liberdade plena que o sistema capitalista anteriormente dispunha para 
impor suas condições ao trabalhador. A Igreja Católica, assim como os pensamentos 
comunistas de então agiram como colaboradores para o surgimento deste ramo do Direito, 
difundindo a ideia de justiça social. Com o passar do tempo, normas trabalhista foram alçadas 
ao status constitucional em várias nações do mundo, inclusive o Brasil e organizações 
internacionais como a OIT reconhecem o trabalho como elemento essencial concretizador da 
dignidade da pessoa humana. 
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