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RESUMO: Este trabalho objetiva elucidar de que modo a automação vem contribuindo para o 
aumento do índice de desempregos, especialmente no que diz respeito ao Brasil do século XXI, 
além de confrontar tal constatação com a necessidade de instaurar e fortalecer uma política 
educacional direcionada à inserção tecnológica. Destaca-se que o ambiente laboral não está 
imune à automação e ao desenvolvimento tecnológico como um todo; desse modo, faz-se mister 
entender o porquê de tais avanços muitas vezes representarem um desafio na conciliação na 
manutenção dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Especificamente, tem-se por objetivo, 
sobretudo, examinar a importância do Estado como efetivo responsável pela inserção das 
pessoas no mercado de trabalho, por meio da qualificação profissional, o que tornaria a 
automação um elemento de integração da mão de obra; avaliar a importância das organizações 
laborais e sindicais no respeito às prerrogativas do Direito de Trabalho e, consequentemente, 
na devida observação dos direitos fundamentais dos trabalhadores; e questionar o absenteísmo 
do Brasil e, precipuamente, do Amazonas no desenvolvimento de educação tecnológica dos 
indivíduos – frente à elevação do número de desempregados e da precarização do trabalho no 
país por conta da automação desenfreada e ilimitada. A presente pesquisa utiliza-se da 
abordagem quali-quantitativa, com a opção pelo método dedutivo. Escolheu-se o procedimento 
bibliográfico, com vistas a analisar as prerrogativas legais, constitucionais e de outras fontes do 
Direito do Trabalho para fundamentar a ideia segundo a qual a automação, como tem sido 
implementada, representa uma ameaça aos trabalhadores. Ademais, far-se-á uso procedimental 
de documentos de sítios eletrônicos oficiais, nos quais constem dados relativos à automação e 
desemprego na região norte do País, especialmente no Amazonas. Espera-se obter como 
resultado a constatação de que não há, no Brasil, preocupação com novas políticas educacionais 
voltadas à inserção tecnológica, culminando na automação como elemento de exclusão do 
trabalhador. No mesmo sentido, visa-se propor, tendo em mente o reforço dos direitos 
fundamentais do trabalhador, a implantação de políticas públicas voltadas à reinserção do 
operário no mercado de trabalho globalizado e tecnológico. 
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