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Mas o que é, afinal, uma lei? Enquanto nos 
contentarmos em atribuir a essa palavra apenas 
idéias metafísicas, continuaremos a raciocinar sem 
nos entendermos... 

Jean-Jacques Rousseau  

 

Introdução 
É comum pensarmos o direito como um instrumento para regular problemas sociais 
que se encontram fora dele. Problemas sobre os quais ele vai “intervir” por 
intermédio de “instrumentos” que, como um bisturi ou um martelo, incidem sobre 
algo que lhes é exterior e provocam efeitos controláveis em função da perícia de 
quem os opera. Esta metáfora da “intervenção” do direito sobre os diversos domínios 
sociais, inclusive a economia é, em minha opinião, um entrave para se compreender o 
que significa a regulação jurídica e, mais especificamente, para compreender o 
problema de que pretendo tratar aqui. 

Estudar a relação entre direito e sociedade não é estudar dois domínios que se 
deixem pensar como estanques, separados por fronteiras claramente delimitadas. O 
que devemos estudar é, exatamente, a interação entre eles, pois suas fronteiras 
estão sendo redefinidas permanentemente pela ação dos indivíduos com efeitos 
sobre os modelos de regulação vigentes em cada sociedade. A visão de uma 
“sociedade” que se defina independentemente do “direito”, ambos, passíveis de 
investigação e análise a partir de um ponto de vista externo a ambas, dificulta 
perceber a questão que me preocupa aqui, qual seja, as alternativas institucionais 
para lidar com o problema da proteção aos trabalhadores, cada uma delas, 
constitutivas do problema com o qual pretendem lidar, por conceberem o que seja 
“direito” e “sociedade” de maneira diferente uma da outra. 

O objetivo central deste texto é partir de uma explicação sobre o modelo de 
proteção social característico do Estado de Bem- Estar Social1 (primeira parte) para 
pensar alternativas institucionais voltadas à proteção social que apontem novos 
caminhos à regulação (segunda parte). No pano de fundo desta exposição estão as 
mudanças nos padrões de contratação de trabalhadores que, cada vez menos, 
relacionam-se com seus empregadores por meio de contratos de emprego. A questão 
é imaginar, em ambientes sociais como este, um modelo de proteção social que, 
como veremos, tem sido concebido em função do contrato de emprego. 

Importante esclarecer que, nos últimos 30 anos, o debate sobre proteção social 
no Brasil tem reafirmado o contrato de emprego como elemento central, sem abrir 
os horizontes para outros modelos regulatórios. Por isso mesmo, a exposição que 
segue vai tratar, do modelo tradicional de proteção social e de possíveis alternativas 
institucionais a ele, as quais, por serem ainda muito limitadas, não foram capazes de 
formar um modelo regulatório com feições claras.  

Seja como for, para que se compreenda corretamente o que farei aqui é 
importante que estas alternativas institucionais não sejam vistas como formas 
diferentes de regular a “mesma” sociedade, os “mesmos” problemas sociais, afinal, 
para fazer uma analogia lingüística, a gramática faz parte da língua; é constitutiva 
dela e não apenas um instrumento para lidar com objetos que lhe seriam externos. 
Mostraremos que cada uma destas alternativas pressupõe um determinado modelo 

                                                 
1 Estado de Bem-Estar Social - Welfare State 
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de sociedade; uma visão específica de quais são e de como se pode lidar com os 
problemas sociais (RODRIGUEZ, 2009). Antes de começar a tratar do assunto deste 
texto, para deixar mais claro o que pretendemos dizer, vou tratar de um exemplo 
simples: a concepção jurídica de contrato.  

A concepção liberal clássica de contrato o concebe como instrumento para fazer 
valer a vontade das partes; vontade essa pensada como exterior ao direito. O papel do 
contrato é ser veículo dela com o fim de efetivá-la. Em outro registro, discordante 
desta visão, o contrato é visto como expressão da autonomia privada, ou seja, como 
instrumento da vontade como regulada em direito.2 Há um abismo entre estas duas 
formulações do conceito de contrato.  

Para a primeira, a vontade das partes, compreendida como vontade empírica 
dos contratantes, fica em primeiro plano e a regulação estatal em segundo. A vontade 
pode ser pensada “fora” do direito, este, um instrumento para sua expressão. Para a 
segunda, a vontade das partes é de saída, vontade regulada pelas normas jurídicas, 
ou seja, já está conformada, no momento de sua emissão, por proibições e vedações 
constantes de lei. O vocabulário da “intervenção” e da “limitação” da vontade 
empírica não se aplica aqui. Pois não há um contrato, externo ao direito, que deve ser 
executado pelo aparelho estatal. O contrato é formado pelo direito. Não é “limitado”, 
mas constituído por ele.3  

Estas duas formas de conceber a contratação implicam, por via de 
conseqüência, visões diversas da segurança jurídica no que diz respeito aos 
contratos. Para a primeira, a princípio, qualquer intervenção do estado sobre a 
vontade das partes é uma violação ao contrato e um perigo para a segurança jurídica. 
Neste caso, garantir segurança jurídica é dar efetividade ao que foi contratado. A 
segunda formulação trabalha, evidentemente, com outra lógica regulatória.  

Nesse registro, o contrato é pensado em função do restante das normas 
jurídicas e, portanto, não causa nenhum espanto que “intervenções” ocorram. A 
própria idéia de intervenção fica prejudicada neste caso. Ela não explica mais nada já 
que o direito constituiu o contrato logo de saída como um negócio jurídico que deve 
ser interpretado à luz do ordenamento jurídico (criado a partir da deliberação 
democrática dos cidadãos) e não da vontade empírica das partes. Contratar é estar, 
de início, sob normas jurídicas que constituem e dão efetividade aos contratos.  

Insisto neste ponto, que será útil para compreender o que virá a seguir: se o 
direito for pensado como exterior às transações econômicas implicadas no contrato, 
estas devem ficar a salvo da regulação: cabe ao poder privado decidir o que e como 
contratar. Conforme a segunda posição contrata-se num ambiente em que a 
regulação como um todo define os limites entre o público e o privado, ou seja, ela é 
constitutiva do conteúdo do contrato. Público e privado são campos delimitados a 
partir de uma mesma matéria normativa (insisto, nascida do debate democrático) e 
não domínios separados que podem ser recortados fora do direito. 

                                                 
2 Esta diferença decorre necessariamente, do contraste entre aqueles estudiosos que concebem o mercado como 
auto-regulado por definição, ou seja, exterior ao direito, e aquelas que pensam as instituições como embedded, ou 
seja, constitutivas do mercado. Para a primeira posição veja-se WILLIAMSON, 1985 e para a segunda 
GRANOVETTER, 1985.  
3 Tecnicamente, trata-se aqui da diferença entre “autonomia da vontade” e “autonomia privada”. Ver AZEVEDO, 
2002.  
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Neste caso, não se pode dizer que o direito “intervenha” sobre os contratos, pois 
está antes e depois deles. Ele é, por assim dizer, o “ambiente” em que a contratação 
se constitui e tem efeitos; é o espaço em que o público e o privado definem os seus 
limites e as suas relações recíprocas, inclusive em função das normas criadas pelo 
poder soberano. Vista desta maneira, a contratação (assim como a regulação de 
propriedade privada e de outros institutos) não é apenas um instrumento para fazer a 
riqueza circular de acordo com a vontade dos contratantes, mas sim um espaço de 
definição social da relação entre público e privado e, portanto, um espaço para se 
definir a melhor maneira de fazer circular a riqueza. 

Estas duas concepções de contrato estão em disputa e podem ser 
instrumentalizadas pelas forças sociais para fazer valer seus interesses na disputa 
política.4 A defesa de uma visão do contrato centrada na autonomia da vontade afasta 
o poder soberano e (caso se trate de um estado democrático) a sociedade, da 
definição dos limites e dos termos da contratação. De outra parte, uma visão do 
contrato centrada na autonomia privada admite a participação da vontade do poder 
soberano e da sociedade na definição dos limites e dos termos da contratação.  

Os modelos de proteção social de que trataremos adiante se deixam 
compreender melhor se tivermos em mente estas duas concepções de contrato e, 
principalmente, este modo de se pensar a contraposição entre modelos regulatórios. 
A escolha entre eles não é a opção pelo meio mais eficiente ou mais adequado de 
lidar com um determinado problema social. Trata-se de uma escolha entre visões de 
mundo, entre maneiras diferentes de conceber e resolver os problemas sociais.  

Uma última observação antes de prosseguir: a discussão que virá em seguida 
tem um caráter mais especulativo e experimental do que expositivo e conclusivo. 
Como foi dito acima, o pensamento sobre alternativas ao modelo tradicional de 
proteção social é ainda incipiente e incapaz de constituir uma alternativa clara no 
campo das políticas públicas. O debate ainda gira em torno da liberdade de contratar 
versus a criação de restrições à liberdade de contrato e a criação de sistemas 
públicos de previdência social.5 Meu objetivo aqui é apontar para este impasse e 
sugerir que é importante superá-lo com a criação de novas instituições, ou seja, com 
a criação de uma nova gramática para a proteção social.   

                                                 
4 Para perceber a relação entre conceitos jurídicos e posições normativas, ver VANZELLA, 2005, resenha que 
mostra como um mesmo autor, em livros escritos com vinte anos de intervalo, mudou de posição quanto à sua 
visão de contrato.  
5 Este impasse é reproduzido, por exemplo, no capítulo final de Direito e Democracia de Jürgen Habermas 
(HABERMAS, 1991). Superá-lo é crucial para o pensamento crítico sobre as instituições, v. RODRIGUEZ, 2010a, 
2010b. 
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A proteção social e sua crítica 
A relação entre direito e economia no que diz respeito às relações de trabalho é 
determinada pela gramática do emprego e do salário. O pressuposto institucional 
para discussões sobre formalidade versus informalidade, emprego versus 
desemprego, políticas salariais, políticas previdenciárias, entre outros temas, é a 
existência de contratos de emprego como a forma padrão de contratação de mão de 
obra.  

Este instituto jurídico é o centro de todo um vocabulário institucional que liga a 
idéia de proteção social à condição de empregado. O contrato de emprego é a porta 
de entrada para todos os benefícios sociais, desde a criação de direitos por via 
legislativa, passando pela previdência social, até a articulação entre a ação sindical e 
os indivíduos trabalhadores (CASTEL, 1998, 2009).  

Explico: a negociação coletiva entre sindicatos e empresas resulta na criação de 
direitos para todos os empregados da categoria e base territorial abrangida pelos 
sindicatos envolvidos na negociação. Tais direitos são previstos em convenções 
coletivas e acordos coletivos que se incorporam aos contratos de emprego dos 
trabalhadores sob a forma de cláusulas. O mesmo se pode dizer pela criação de 
direitos por via de lei, que criam cláusulas obrigatórias para todos os contratos de 
emprego. Os trabalhadores são organizados pelo direito em categorias -comerciários, 
metalúrgicos, bancários, etc- com direitos homogêneos.  

No que diz respeito à previdência social, passa-se o mesmo. Ser empregado 
significa contribuir com uma parcela da remuneração para o sistema previdenciário, 
descontada diretamente na folha. A depender do tempo de contribuição, o empregado 
torna-se elegível para receber uma série de benefícios. O sistema público de 
previdência funciona sob o pressuposto da universalização da cobertura: todos devem 
contribuir para que todos possam receber. Há, evidentemente, outras modalidades de 
inscrição na previdência social, por exemplo, trabalhador autônomo, mas o sistema 
foi pensando, em seus traços essenciais, a partir da figura do emprego, centro do 
sistema de proteção social.6  

Haveria muito mais a dizer sobre a arquitetura institucional do sistema de 
proteção social welfarista. Mas para o que nos importa neste texto, é suficiente 
mostrar como o contrato de emprego permite articular tanto as relações verticais, 
entre estado e trabalhadores, quanto às relações horizontais, entre empregados e 
empregadores. Ele é o elo de transmissão entre a legislação e os indivíduos 
empregados, entre a negociação coletiva e os indivíduos empregados, além de 
constituir o centro geométrico do sistema de previdência social.  

Por esta razão, o debate sobre emprego e desemprego, formalidade e 
informalidade, política salarial, entre outros assuntos, ganha o centro da agenda 
social brasileira e dos países ocidentais que adotam este modelo de regulação. No 
limite, ser empregado significa estar incluído no âmbito das políticas públicas e das 
negociações entre empregados e empregadores; e estar desempregado ou 
trabalhando sob outro regime jurídico, significa estar excluído. 

Aqui é preciso abrir um parêntese para esclarecer que, evidentemente, toda 
esta discussão se dá sob o pressuposto de que é importante proteger os 
trabalhadores diante da possibilidade de serem explorados pelos empregadores e em 
                                                 
6 Para dados sobre a previdência social na frança, ver ELBAUM, 2008 e para o Brazil, IPEA, 2007. 
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face dos imprevistos e incertezas da vida, além dos problemas para a sobrevivência 
que podem resultar da velhice.  

Partir de outros pressupostos significa montar outro modelo de regulação em 
que o empregado torna-se responsável por negociar seu contrato e a poupar dinheiro 
para lidar com questões como doenças, acidentes e com a velhice.7 A contratação é 
praticada individualmente, sem a influência da idéia de categoria. Algumas 
explicações adicionais são necessárias para deixar estes dois pontos mais claros. Em 
primeiro lugar, será abordada a questão da exploração dos empregados pelos 
empregadores. 

O contrato de emprego, ao contrário do modelo clássico de contrato de direito 
privado, não é resultado de uma livre negociação sobre o preço e sobre o objeto da 
prestação. Há limites sobre a negociação do preço, que não pode ser menor, por 
exemplo, do que o salário mínimo ou o piso salarial, fixado em lei ou em contratos e 
acordos coletivos de trabalho. Há limites também sobre o objeto da prestação, o 
trabalho em si mesmo, sujeito a intervalos obrigatórios (férias, intervalos entre 
jornadas e intrajornada) e outras limitações, por exemplo, ligadas a questões de 
saúde e risco de vida. Em suma, nem o trabalho pode ser prestado da maneira que as 
partes desejarem, nem seu preço pode ser estabelecido livremente.8  

Estas limitações se explicam por um pressuposto sociológico e econômico de 
base: a assimetria de poder econômico entre empregados e empregadores impede 
que a negociação do contrato de emprego seja paritária. Ademais, há uma questão 
normativa envolvida: acredita-se que há um padrão mínimo a ser seguido por uma 
relação de emprego, em função de cada espécie de prestação de trabalho, para que 
ela não se torne degradante. Explico. 

O pressuposto que alimenta o modelo é o de que haverá abundância de mão de 
obra à disposição dos empregadores, além de indivíduos dispostos a trabalhar em 
condições cada vez piores com o objetivo de conquistar sua vaga de empregado. 
Deixados à livre negociação, em um ambiente de abundância de mão de obra, o preço 
e as condições de trabalho poderiam atingir um padrão muito baixo. O objetivo de 
estabelecer um padrão mínimo é evitar que as condicções de trabalho cheguem a 
níveis inaceitáveis. Claro, o que seja “aceitável” ou não irá depender de cada 
sociedade, de cada contexto. No entanto, a idéia é criar um patamar mínimo inflexível 
em nome de princípios de justiça. 

Além disso, e esse ponto é crucial, o empregado está vendendo, no limite, sua 
força vital ao empregador e precisa do salário para sobreviver e, por isso mesmo, 
está sob pressão para celebrar o contrato o mais rápido possível.9 Ademais, a 
prestação de trabalho implica na utilização da força física e da inteligência do 
empregado em favor da produção de serviços ou produtos.  

Não se está vendendo, em troca de dinheiro, uma bicicleta, um sofá, uma torta 
de palmito ou um sanduíche de presunto. O objeto da venda é uma parcela da 
existência do empregado, que implica na utilização dirigida de seu corpo e de sua 
mente. Por isso mesmo, é evidente, a prestação de trabalho precisa ser regulada 
                                                 
7 Para um diagnóstico geral da crescente responsabilização individual no mundo contemporâneo, ver GÜNTHER, 
2002.  
8 Para uma visão geral do funcionamento do contrato de emprego e do direito do trabalho, ver SUPIOT, 1994 e 
NASCIMENTO, 1998. 
9 Uma visão muito expressiva desta característica da prestação de trabalho pode ser vista em CARNELUTTI, 1999. 
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para que não ocorram danos físicos ou mentais ao empregado no decorrer da 
prestação de trabalho.10 Esta circunstância também se liga às questões da doença, 
acidentes e velhice, como veremos adiante. 

Fica claro, neste ponto, que a questão da assimetria de poder entre empregados 
e empregadores corre a par da seguinte questão, de natureza normativa: o que 
seriam condições de trabalho dignas, ou seja, como deve ser a divisão dos resultados 
obtidos pelas empresas entre seus acionistas e seus trabalhadores. Neste modelo 
regulatório, o preço e as condições de trabalho são discutidos não apenas em termos 
econômicos, mas também em termos éticos.  

Evidentemente que a apropriação pelos trabalhadores dos resultados da 
empresa pode acarretar perda na capacidade e na motivação para o investimento. De 
outro lado, salários maiores implicam em maior poder de consumo e motivação para 
o trabalho, além de serem coerentes com padrões de justiça na distribuição de renda, 
fixados, em padrões diferentes em cada meio e em cada sociedade.  

Em uma palavra, trata-se de responder a seguinte questão: o quanto de tempo e 
de força vital, e em que condições, podem ser exigidas de um empregado para que 
ele gere um valor X de lucro para seu empregador em troca de uma remuneração 
que permita que ele viva dignamente? Que patamar de vida ele deve atingir? Quanto 
ele poderá poupar e gastar para além dos gastos básicos com sua sobrevivência? 
Quanto tempo livre ele irá ter e como serão suas condições de trabalho? Já foi 
razoável fazer com que crianças de 14 anos trabalhassem 20 horas por dia em troca 
de salários que garantiam apenas sua sobrevivência.  

Hoje, explorar o trabalho desta forma não é aceitável em parte dos países do 
globo. Por outro lado, de país para país, se compararmos trabalhadores com o 
mesmo grau de formação e exercendo funções parecidas, veremos claramente 
diferenças, mesmo entre economias com nível similar de renda. Tais diferenças não 
se explicam apenas por fatores de mercado, mas também pelo tipo de regulação que 
cada sociedade criou para seu mercado de trabalho com base em valores que 
apontam para a criação de mais ou menos proteção aos empregados. 

Outra crítica relevante a este modo de regular é o grau de padronização e 
engessamento que ele imprime às relações de trabalho. Os limites à autonomia 
privada das partes em função de direitos de categorias de trabalhadores dificultam a 
contratação adequada às características individuais de um empregado específico, 
ainda mais num mundo em que as especialidades e funções são tão variadas e 
mutáveis em função das avanços tecnológicos. Além disso, este modo de regular 
impede que as empresas se adaptem a mudanças econômicas e tecnológicas ao criar 
contratos extremamente rígidos.  

Como podemos ver, as críticas e este modelo de regulação são várias e não há 
espaço para resumi-las todas aqui. Para meus fins, importa notar que parte delas, 
em especial aquelas baseadas no pensamento econômico de feições neoclássicas, 
implica na absorção do direito e da ética pela economia. Neste registro, a questão da 
proteção muda completamente de natureza.  

                                                 
10 Este aspecto da prestação de trabalho tem ficado em segundo plano no debate atual, especialmente no que diz 
respeito a trabalhos mais qualificados, a despeito dos escritos sobre o assim denominado “burnout” de executivos 
e de outros profissionais de saúde, educação e serviços. Veja-se uma revisão desta literatura em TRIGO, TENG, 
HALL, 2007.   
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Não se trata mais de discutir o preço e as condições de trabalho em termos 
éticos, com o estabelecimento de limites jurídicos à sua livre negociação. No registro 
liberal clássico, preço e condições de trabalho devem ser estabelecidos pelo 
mercado.  

Tal possibilidade de negociar livremente o contrato de emprego se deve à 
convicção de que a otimização da utilização dos recursos é obtida por meio do 
mercado: o encontro da oferta e demanda determinando o preço que, por sua vez, 
aloca os fatores da melhor forma possível. . Esse pressuposto inclui o mercado de 
trabalho. 

A utopia do liberalismo econômico seria, neste caso, resolver o problema ético-
jurídico da justiça social via liberdade de mercado, ou seja, dissolver a questão na 
racionalidade econômica: bastaria haver mercados de trabalho realmente livres para 
que a mão de obra fosse alocada da maneira mais eficiente possível.  

Afinal, segundo este ponto de vista, se o mercado de mão de obra fosse 
realmente livre, a abundância de mão de obra numa região acarretaria na diminuição 
de seu preço, o que motivaria os trabalhadores a procurarem empregos em outros 
lugares e, do mesmo modo, as empresas poderiam se deslocar se os custos da mão 
de obra subissem demais. De outra parte, se um empregador explorasse em níveis 
degradantes seus empregados, eles poderiam buscar ocupação em outro lugar, em 
que encontrassem melhores condições de trabalho.  

Nesse registro, a existência do salário mínimo ou de qualquer outro limite ao 
preço ou às condições de trabalho, criaria dificuldades para a livre movimentação da 
mão de obra e dos empregadores, além de impedirem a adequação das empresas a 
momentos de maior ou menor lucratividade, o que representaria uma ameaça aos 
empregos.11 Haveria muito mais a dizer sobre esta utopia liberal de regulação da mão 
de obra, mas nesse ponto da exposição, é importante dar destaque a um problema 
que me parece crucial para este modo de pensar e argumentar sobre o mercado de 
trabalho.  

Para que este modelo possa ser levado a sério como política pública seria 
preciso defender, no limite, a par de políticas neoclássicas para o mercado de 
trabalho, a abolição das fronteiras nacionais e, especialmente, o fim dos limites para 
a imigração, além da abolição gradativa de barreiras lingüísticas e de formação 
profissional como requisitos para contratação de trabalhadores ao redor do globo. 
Apenas desta maneira trabalho e capital poderiam circular livremente para encontrar 
a demanda onde ela estivesse localizada, para além das fronteiras de cada estado 
nacional.  

Um programa político que coloque, lado a lado, a defesa do livre mercado, a 
defesa de restrições à imigração, a defesa do mercado nacional, a preservação das 
tradições e da língua nacional torna-se completamente incoerente. O impulso mais 
radical do liberalismo econômico é cosmopolita e universalizante. Adotar um slogan 
econômico neoclássico sem levar estas idéias até o fim, ou seja, defender a livre 
circulação do capital, mas não do trabalho, tem sido a estratégia de muitos políticos e 

                                                 
11  A referência aqui pode ser qualquer texto ou manual de economia que incorporam a visão hegemônica 
neoclássica. Para uma visão geral das teorias econômicas sobre um ponto central para a proteção social, o 
salário mínimo, ver CORSEUIL & SERVO, 2001.  
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de alguns pensadores ao redor do globo. Infelizmente, vários deles têm obtido 
sucesso em suas carreiras.  

Mas voltemos a abordar o assunto central deste texto: resta falar, antes de 
passar à segunda parte deste texto, sobre os acidentes, as doenças e a velhice dos 
trabalhadores. Para não alongar ainda esta exposição, algumas observações apenas. 
Como dissemos acima, a proteção conferida ao trabalhador no contexto do contrato 
de emprego está ligada ao pressuposto sociológico de que os empregadores têm 
mais poder do que os empregados no momento de contratar e, por isso, podem 
impor-lhes condições de trabalho excessivamente gravosas. Este poder liga-se à 
abundância de mão de obra e à natureza da prestação do trabalho.  

Quando abordamos os acidentes, as doenças ou a velhice lidamos com o 
mesmo fenômeno, a prestação de trabalho. Vistos desta perspectiva, os três 
fenômenos podem ser ditos fatores que comprometem, temporária ou 
permanentemente, a capacidade dos empregados de prestarem trabalho em troca de 
salário. Todos nós, em algum momento da vida profissional, ficaremos doentes, 
fatalmente, alguns de nós sofrerão acidentes e, sem nenhuma dúvida, todos nós 
ficaremos velhos (se não falecermos antes disso). 

Grosso modo, há duas maneiras de lidar com as conseqüências desses fatos. 
Uma primeira possibilidade é atribuir aos indivíduos a responsabilidade de poupar e 
contratar serviços de saúde e aposentadoria para enfrentar acidentes, doença e 
velhice. Nesta solução, combinam-se planos de saúde e seguro de saúde privados, 
além de planos de aposentadoria fornecidos por instituições de previdência privada. 
Outra possibilidade é organizar um sistema público para captar recursos e geri-los 
com a finalidade de fornecer serviços de saúde e previdência social em função de 
requisitos como tempo de contribuição, grau de incapacidade (verificado por perícia 
médica), idades mínima e máxima, etc.12 

A primeira solução, como aquela que defende a ausência de mecanismos de 
proteção ao trabalhador no contexto de um contrato de emprego, aposta no mercado 
e na contratação privada como mecanismos de regulação. A segunda, ao contrário 
propõe a criação de um sistema público de saúde e previdência que se organiza, do 
ponto de vista jurídico, em torno do contrato de emprego. Será este o mecanismo 
capaz de tornar os trabalhadores visíveis ao estado, que irá descontar em folha os 
benefícios destinados à proteção social e agregar a este mecanismo jurídico uma 
série de organismos destinados a fiscalizar a conduta dos empregadores e verificar a 
ocorrência de acidentes, entre outros acontecimentos com repercussão 
previdenciária.  

Como já dissemos acima, fica claro que a existência de contratos de emprego é 
central para o funcionamento deste modo de regular e proteger os trabalhadores. 
Sem entrar no mérito das mudanças que vem ocorrendo no mercado de trabalho, o 
crescimento de outras formas de contratar trabalhadores priva o modelo welfarista 
de um mecanismo essencial para seu funcionamento. Num contexto de mudança 
com tais características, mesmo se o objetivo de uma determinada sociedade for 
proteger os trabalhadores diante dos empregadores ou em razão de acidentes, 
doenças e velhice, será preciso imaginar novos mecanismos institucionais. 

                                                 
12 Para uma descrição geral destes dois modelos, ver EWALD, 1996.  
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O que significa ser protegido? Para além do contrato de emprego 
É com este pano de fundo em mente que formulo a pergunta que serve de título a 
esta parte deste artigo, na esteira dos escritos mais recentes de Robert Castel: O que 
significa ser protegido hoje? (CASTEL, 2005, 2009). Como viabilizar a proteção social 
diante de um modelo de contratação de mão de obra diferente do modelo welfarista? 
Vou deixar de lado a discussão normativa sobre a necessidade ou não de 
protegermos os trabalhadores para me concentrar nos aspectos institucionais do 
problema. 

Sobre a discussão normativa, fico apenas com as observações que fiz na 
primeira parte deste texto. Primeiro: algumas versões do pensamento econômico 
procuram dissolver a questão da proteção social na racionalidade econômica, 
atribuindo ao funcionamento livre da oferta e da demanda a alocação ótima dos 
recursos, inclusive a mão-de-obra.  Segundo: é importante deixar claro que este 
modelo, liberal, de regulação deve ser pensado em conjunto com a questão da livre 
circulação da mão de obra, o que implica num debate sobre a imigração, a emigração 
e sobre a valorização do mercado e da mão de obra nacional pelas políticas públicas 
dos diversos países.  

Mas retomemos o fio da exposição para mostrar, este ponto é essencial para 
minha argumentação, que a questão institucional da proteção dos trabalhadores é 
relativamente independente deste debate normativo. O objetivo de proteger os 
trabalhadores pode se viabilizar tanto num cenário de contratação via emprego 
quanto num cenário de contratação em que esta forma de trabalho não seja 
predominante. O debate acadêmico sobre a proteção social tem, de forma ainda 
incipiente, caminhado nesse sentido. A despeito de não haver clareza sobre as feições 
de um modelo alternativo ao modelo welfarista, esta discussão permite perceber que 
ele não é a única alternativa para promover a proteção social. 

A maior parte dos pesquisadores, agentes públicos e atores sociais raciocinam 
nos termos do modelo welfarista. No Brasil em especial, o debate neste campo se 
divide entre aqueles que defendem o modelo da Consolidação das Leis Trabalhista13 
(CLT) e os seus críticos; e a questão central discutida são os custos da mão de obra e 
seu papel na criação de novos empregos. O balé de argumentos que estes dois pólos 
têm executado nos últimos anos é, de fato, extremamente relevante para as escolhas 
políticas de nosso país. Entretanto, permanece limitado a desenhos institucionais e 
políticas públicas criadas no pós-guerra.  

Não é fácil sair desse impasse, pois estamos lidando com os limites da 
imaginação institucional das sociedades ocidentais. De certa maneira, o que se 
propõe aqui é a necessidade de saltar sobre a própria sombra.14 Mas a despeito 
destas dificuldades, um caminho possível para esta via de investigação é mapear 
iniciativas adotadas ao redor do globo para se verificar o quanto elas podem inspirar a 
criação de instituições novas.  

A criação de um novo modelo, eu creio, não se fará de cima para baixo, a partir 
de idéias abstratas concebidas por uma mente brilhante, mas a partir dos conflitos 
sociais e de seu impacto sobre as instituições, que implicarão no surgimento de leis e 
organismos novos, que poderão constituir, adiante, um novo modelo de regulação 

                                                 
13 Consolidação das Leis do Trabalho 
14 Ver nota 4. 
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para a proteção social, uma criação coletiva e contínua de sociedades que se 
engajarem nesta tarefa.  

Toda esta discussão começa exatamente com o declínio da sociedade salarial, 
expressão criada pelo sociólogo francês Robert Castel. Como visto acima, a inclusão 
no sistema de proteção característico desta sociedade é garantida pela manutenção 
do status de empregado (CASTEL, 1998, 2009). Da mesma forma, o financiamento das 
despesas com o sistema de proteção advém, em grande parte, desta mesma 
estrutura institucional, pois faz depender a arrecadação das contribuições 
previdenciárias de empregados e empregadores da existência de relações de 
emprego. 

Para proteger os empregados na ausência de contratos de emprego é preciso 
inventar novas instituições, pensar em novas estratégias regulatórias tanto para 
limitar a exploração do trabalho quando para lidar com a questão dos acidentes, da 
doença e da velhice. Uma primeira possibilidade é a proteção do trabalhador entre 
empregos, nos intervalos em que não terá ocupação. O pressuposto desta forma de 
regular é que estes períodos serão sempre freqüentes e relativamente prolongados, 
ou seja, serão normais: farão parte da reprodução da mão de obra. Há evidências de 
que um quadro como este pode se instaurar e se estabilizar no curto prazo em 
diversos países ocidentais, inclusive naqueles em que o Welfare State é mais 
desenvolvido (CASTEL, 2009). 

Estratégias como esta já existem, por exemplo, com o seguro-desemprego e 
mecanismos de re-inserção profissional oferecidos pelo estado ou por sindicatos. No 
entanto, estas são medidas que pressupõem como regra que os trabalhadores serão 
empregados e, excepcionalmente, enfrentarão períodos de desemprego. Muito 
diferente seria pensar e financiar um sistema de proteção social que partisse do 
pressuposto de que os trabalhadores irão trocar constantemente de trabalho e, 
portanto, enfrentarão muitos períodos de desocupação. A concepção de um modelo 
de proteção como este deve ser completamente diversa, pois neste registro, a 
exceção torna-se a regra.  

André Gorz, outro sociólogo do trabalho francês, arrisca-se a imaginar como 
poderia ser uma sociedade em que o emprego não seja central para a reprodução da 
mão de obra (GORZ, 2007).15 Seu registro é mais utópico do que voltado para 
problemas regulatórios concretos, mas mesmo assim, pode-se encontrar em seus 
textos propostas de institucionalização. Para Gorz, as mudanças atuais abrem a 
possibilidade de instituir uma sociedade em que haja mais trabalho autônomo e 
menos trabalho subordinado, ou seja, em que se realize o ideal socialista que prega o 
fim da exploração. Gorz critica o “compromisso fordista” dos sindicatos, incapazes de 
propor alternativas transformadoras para além das estruturas tradicionais e se 
propõe a imaginar como uma alternativa como essa poderia funcionar. 

Sua utopia começa com uma redistribuição dos trabalhadores por setor de 
maneira que a) mais pessoas trabalhem menos e tenham mais tempo livre para 
desenvolver outras habilidades e b) mais trabalhadores tenham acesso a profissões 
qualificadas. Desta forma, o trabalho será intermitente, ocupará apenas alguns dias 

                                                 
15 É importante ressaltar que Robert Castel não se entrega a especulações deste tipo. Limita-se a ressaltar a 
importância da proteção social e afirmar que o quadro que pinta não é irreversível, sem arriscar previsões ou 
conceber utopias.   
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na semana e, como será altamente produtivo, não implicará na redução de 
rendimentos. Esta alta produtividade do trabalho justifica, também, na possibilidade 
de garantir uma renda a todos independentemente do trabalho ou da quantidade de 
trabalho executada por cada cidadão. 

Este ponto é o mais interessante para nossa discussão, pois para Gorz, esta 
renda não deve ser uma dádiva da sociedade para o indivíduo, mas um direito ao qual 
devem corresponder deveres do cidadão em relação à sociedade. Trata-se de 
rendimentos pagos em função da utilidade social geral do cidadão e não algo que lhe 
seja concedido como um benefício ou vantagem. Sua existência deve estar ligada ao 
objetivo social geral de diminuir o trabalho socialmente necessário e aumentar o 
tempo livre. Evidentemente, um sistema como este implicaria na alocação organizada 
do trabalho aos cidadãos, algo que Gorz julga factível num quadro em que o trabalho 
é cada vez mais produtivo, ou seja, em que menos trabalhadores são necessários. 

Outro ponto interessante é a discussão sobre a regulação estatal sobre os 
contratos privados ou, para ficar com a formulação de um manifesto divulgado em 
2004 por um grupo de juristas europeus, a tentativa de implementar a justiça social 
por meio do direito dos contratos (STUDY GROUP, 2004) 16. Diante do diagnóstico de 
que a Europa experimenta uma expansão da contratação privada sobre uma série de 
relações sociais, o grupo argumenta que a regulação neste campo não pode ser a 
mera tentativa tecnocrática de harmonizar as práticas entre os diversos países, mas 
deve ser também uma questão de justiça social. 

Para utilizar a tipologia de outro autor (WILHELMSSON, 2004), o grupo defende 
a necessidade de criar mais regras que aumentem a autonomia das partes e a função 
do mecanismo de mercado (p. ex.: regras de informação); regras que retifiquem 
determinados efeitos do mecanismo de mercado para promover um comportamento 
contratual adequado (ex: regras de eqüidade); regras que redistribuam benefícios em 
favor da parte mais fraca ou de um grupo especialmente desfavorecido em 
comparação com outros em situação semelhante; regras que protejam interesses e 
valores não diretamente relacionados às partes (ex; regras ambientais, direitos 
humanos).      

Evidentemente, esta estratégia reproduz o modelo welfarista sem propor nada 
de inovador. Mas é interessante imaginar que, talvez, parte da política social 
contemporânea possa estar ligada a contratos privados que regulam, por exemplo, os 
planos e seguros de saúde, os contratos de previdência privada, a contratação de 
trabalhadores via empresas de terceirização, contratos de prestação de serviço etc.  

Não é comum pensar estes instrumentos como parte das políticas sociais dos 
governos e foi exatamente por isso que o grupo que assina o manifesto resolveu 
escrevê-lo.  Um novo modelo de proteção social, pensado em uma sociedade que 
permita a contratação privada sobre estes objetos, deverá incluir em seu âmbito de 
incidência todos os instrumentos contratuais citados, além de todos os outros que se 
                                                 
16 Assinaram o manifesto: Gert Brüggemeier (Bremen), Mauro Bussani (Trieste), Hugh Collins (London), Aurélia 
Colombi Ciacchi (Bremen), Giovanni Comandé (Pisa), Muriel Fabre-Magnan (Nantes), Stefan Grundmann (Berlin), 
Martijn Hesselink (Amsterdam) (Chairman), Christian Joerges (Florence), Brigitta Lurger (Graz), Ugo Mattei 
(Torino), Marisa Meli (Catania), Jacobien Rutgers (Amsterdam), Christoph Schmidt (Florence), Jane Smith 
(Bremen), Ruth Sefton-Green (Paris), Horatia Muir Watt (Paris), Thomas Wilhelmsson (Helsinki). A despeito de não 
terem participado de sua elaboração, os seguintes professores pediram para ter seu nome associado a ele: Guido 
Alpa (Rome), Marisaria Maugeri and Mario Barcellona (Catania), Duncan Kennedy (Harvard), and Gunther Teubner 
(Frankfurt). 
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referiram à prestação de trabalho e aos temas da doença, dos acidentes de trabalho 
e da velhice.  
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Conclusão 
O objetivo central deste texto foi propor uma pauta para a investigação acadêmica e 
para o debate público que se coloque além das instituições conhecidas.  A 
naturalização do debate institucional limita a imaginação institucional, restringindo 
as escolhas regulatórias às gramáticas existentes. Se lembrarmos que estas 
gramáticas estão fundadas em escolhas regulatórias que favorecem determinados 
interesses sociais em detrimento de outros17 é fácil perceber a centralidade desta 
questão. 

Deixamos claro desde o início deste texto que as alternativas não estão claras, 
não há modelo de proteção social capaz de substituir as gramáticas institucionais 
existentes. De fato, a existência mesma de um sistema como este está em cheque 
diante da alternativa neoclássica que, até muito recentemente, era hegemônica no 
debate público mundial. Seja como for, é importante deixar as portas sempre abertas 
para novas instituições. Pois apenas desta maneira é possível abarcar novos 
interesses e grupos sociais no âmbito da regulação existente: a renovação da 
gramática institucional é central para a manutenção do estado de direito e da 
democracia.  

Qualquer forma de naturalização gramatical, seja ela fundada em argumentos 
morais, religiosos, científicos ou técnicos, presta um desserviço à manutenção desse 
conjunto fundamental de instituições. Eu já disse acima que este processo de crítica 
institucional permanente está longe de ser fácil, pois, além dos interesses sociais 
envolvidos, que travam alguns debates por anos e anos18 (p. ex.: a reforma tributária 
brasileira), exercitar a imaginação institucional pode se parecer, muitas vezes, com a 
manobra de saltar sobre a própria sombra. 

No entanto, tal exercício torna-se mais palpável se olharmos, por exemplo, para 
a história das instituições e para a pesquisa comparada. Por exemplo, a criação do 
Welfare State, objeto de vasta literatura em todo o mundo ocidental, foi obra de 
gerações de ativistas, intelectuais e agentes públicos, atuando em interação no 
contexto dos conflitos sociais. De outra parte, a influência de arranjos institucionais 
estrangeiros sobre os diversos países também é um fator relevante de mudança 
institucional. No entanto, sem um ambiente aberto à mudança institucional, nenhum 
desses elementos terá efeitos sobre as instituições.  

O que nos leva a uma nova questão que não tenho espaço para responder aqui: 
Em que condições sociais, políticas e econômicas é possível exercitar e colocar em 
prática a imaginação institucional? Como criar um ambiente institucional que 
incorpore a mudança institucional como tarefa normal de um estado de direito? Qual 
a relação desta discussão com os conceitos de “estado de direito” e “democracia?19 
Estas são, em minha opinião, questões centrais para qualquer estudioso que 
pretenda refletir criticamente sobre as instituições atualmente em funcionamento.  

                                                 
17 Ver nota 4. 
18 A literatura econômica se refere a esta característica com o termo “path dependency”, ver NORTH, 1990. 
19 Minha resposta a este problema está em RODRIGUEZ, 2010b. 
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