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Simpósio: 36 - OS DIREITOS HUMANOS E A RECONSTRUÇÃO DO DIREITO DO 
TRABALHO. 
 
RESUMO: A Primeira Revolução Industrial teve como matriz energética o vapor, alterando 
profundamente as relações sociais e econômicas no meio urbano e as condições de vida dos 
trabalhadores, provocando um intenso deslocamento rural para a cidade e enormes 
concentrações populacionais, excesso de mão-de-obra e desemprego. A Segunda Revolução 
Industrial, baseada no petróleo e na eletricidade, impulsionou a especialização do trabalho, 
desenvolvendo a produção em série, com o consequente surgimento das linhas de montagem. 
Por sua vez, a Terceira Revolução Industrial apresenta a robótica ao mundo, a tecnologia de 
informações e a internet, permitindo a implantação de tecnologias de ponta em todas as etapas 
produtivas, exigindo ainda mais a especialização da mão de obra. Na iminente Quarta 
Revolução Industrial, agora cibernética, observa-se a tecnologia como um elemento facilitador 
de muitas atividades, promovendo a interação das coisas com o homem, desenvolvendo a 
inteligência artificial que se apresenta, talvez, como substituto do homem em diversas 
atividades, especialmente as mais qualificadas, especializadas e dependentes de apurados 
conhecimentos técnicos. Os postos de trabalho tendem, então, diante desta nova realidade, a se 
tornar escassos, determinando a necessidade de reinventar as relações de trabalho e modificar 
a relação capital x trabalho estabelecida, essencialmente no Brasil, que parcamente investe em 
educação e na busca de novos talentos. Este resumo apresenta o problema do desemprego em 
massa e a periodicidade constante de crises econômicas que privilegiam determinado 
seguimento da economia, e a tecnologia que avança a passos largos, como propulsores da 
necessidade de se repensar as relações de trabalho no Brasil, a partir da Quarta Revolução 
Industrial. A pesquisa tem por objetivo geral entender as modificações sociais que estão 
ocorrendo nas relações de trabalho a partir das novas tecnologias, por meio da análise da 
evolução histórica das relações de trabalho nas revoluções industriais anteriores. Os objetivos 
específicos da pesquisa foram definidos da seguinte forma: (i) analisar a evolução histórica das 
revoluções industriais já ultrapassadas; (ii) avaliar como o modo pelo qual a produção material 
de uma sociedade é realizada, e se isso constitui o fator determinante da estrutura das relações 
de trabalho; (iii) avaliar a alteração necessária na “superestrutura” da sociedade diante da 
modificação das relações de trabalho. Iniciou-se, preliminarmente, a pesquisa bibliográfica, na 
busca da problematização a partir de bases teóricas e referenciais metodológicos, com vistas à 
produção de um trabalho original e pertinente. Adota-se como referencial principal na pesquisa 
a teoria crítica, a partir dos autores que discutem a quarta revolução industrial e as relações de 
trabalho, além de outros referenciais de apoio. Na mesma esteira, o referencial teórico-
metodológico do marxismo se coloca como caminho para o atingimento dos objetivos 
propostos, considerando o método materialista-histórico-dialético como projeto universalizável 
quanto à produção do conhecimento científico. A pesquisa encontra-se em fase inicial com 
resultados preliminares que apontam a necessidade de uma economia globalizada e 
colaborativa, o compartilhamento como solução e uma distribuição de renda mais igualitária, 
com a especialização do trabalho intensificada. 
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