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RESUMO:O estudo em questão trata das relações de trabalho, à luz da teoria de David Harvey, 

acerca da acumulação flexível, ligada à flexibilidade dos processos e dos mercados de trabalho, 

bem como sua relação com o modelo capitalista. Tema relevante, haja vista que há a valorização 

do capital, gerando o recrudescimento de carreiras tradicionais, ou seja, produzindo novos 

arranjos da relação patrão-empregado. Com isso, mudaram-se as condições da dominação da 

forma-capital, isto é, o controle do metabolismo social. Nela há a transformação do homem-

técnica, a partir da produção de capital estruturada em uma rede informacional, pois um dos 

pressupostos do just-in-time é a colaboração de trabalho vivo, sendo a gestão do homem 

“consumida”, gerando uma genericidade humana: a vida resumida, apenas, como meio de vida. 

Dessa forma, ocorre a violação dos direitos humanos, uma vez que esta genericidade se 

configura na degradação psíquica no ambiente de trabalho, bem como restringe a aplicação da 

Constituição Federal de 1988, pois ela prega como pilar normativo, a dignidade da pessoa 

humana. Segundo tal princípio, consolidado no Artigo1º, III, no sentido kantiano, entende-se 

que nenhum ser humano deve ser considerado, mesmo que em ato volitivo, como instrumento 

de outrem para fins de aquisição de lucro. Diante disso, o objetivo geral desse estudo é analisar 

as relações contemporâneas de trabalho, a partir da teoria do desenvolvimento geográfico 

desigual de David Harvey. Logo, faz-se um estudo sobre a precarização do trabalho na base 

estrutural do modo de produção capitalista e como essa relação assumiu diferentes formas no 

decorrer da história, em que a maior viabilidade de lucro ocasiona uma maior desvalorização 

do trabalho humano, que se torna, apenas, mais um elemento de negociação sobre o melhor 

custo-benefício para a lógica de acumulação (o trabalhador como mercadoria). Assim, o 

objetivo específico da pesquisa é analisar como o modelo capitalista, em que há um acúmulo 

flexível da produção e um arsenal tecnológico para a produção, induz ao esvaziamento e à 

degradação da personalidade humana, infringindo, portanto, os direitos humanos, inclusive do 

pilar constitucional que é a dignidade da pessoa humana. Para realizar esta análise, utiliza-se 

uma abordagem a partir dos conceitos de David Harvey sobre o acúmulo flexível e suas 

consequências no século XXI. Para refletir sobre essa temática, adotou-se, como metodologia, 

uma abordagem qualitativa, baseada em fontes bibliográficas e documentais, no que diz respeito 

à precarização do trabalho, reestruturação produtiva e à relativização da dignidade da pessoa 

humana. No que tange ao resultado, observou-se que, na realidade prática, a escassez de oferta 

de trabalho, geradas pela informatização dos meios de produção, e, portanto, visto, pelo 

empregador, como superado, usando essa fluidez e flexibilidade do capital, ocasionando a 

genericidade humana. Concluiu-se, então, que, a análise procurou mostrar que a ânsia pelo lucro 

excessivo e a ganância constante possibilitam a aquisição de mais capital em um modelo de 

acumulação flexível da produção, menosprezando o cenário de direitos historicamente 

garantidos com a desvalorização do trabalho humano. 
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