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RESUMO 
A meta do pleno emprego pode ser interpretada como um importante objetivo em prol da 
dignidade da pessoa humana, visto que a garantia de um trabalho a todos repercute em uma série 
de outros direitos. Entretanto, a sua eficácia social encontra uma série de obstáculos, dentre as 
quais a noção de meritocracia pode ofuscar uma verdadeira imutabilidade na sociedade, nesse 
sentido o presente artigo busca analisar os impasses para a consagração deste objetivo e princípio 
constitucional. Para tanto, este trabalho, a partir de uma análise bibliográfica de natureza 
qualitativa, perpassará por 4 pontos fundamentais, promovendo uma análise sobre a meritocracia 
na visão de Michael J. Sandel e introduzindo as noções habermasianas sobre a utopia do trabalho.  
Ao final, a pesquisa demonstra a necessidade de protagonizar o intervencionismo estatal, por meio 
da criatividade e da solidariedade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Sociais, Pleno emprego, Meritocracia. 
 
 
ABSTRACT 
The goal of full enterprise can be interpreted as an important objective in promoting dignity of 
the human person, since the guarantee of a work to all affects a series of other directives. 
Meanwhile, to its social efficiency it encounters a series of obstacles, within the notion of 
meritocracy it can obscure a true imutability of the society, its meaning or present article seeks to 
analyze the impasses for the consecration of this objective and constitutional principle. Therefore, 
this work, based on a qualitative bibliographic analysis, will go through 4 fundamental points, 
promoting an analysis of meritocracy in the vision of Michael J. Sandel and introducing 
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Habermasian notions on a utopia of work. Final year, the investigation shows the need to star or 
state interventionism, by means of creativity and solidarity. 
 
KEYWORDS: Social Rights, Full employment, Meritocracy. 
 
 
RESUMEN 
La meta del pleno empleo puede interpretarse como un objetivo importante a favor de la dignidad 
de la persona humana, ya que la garantía de un trabajo para todos incide en una serie de otros 
derechos. Sin embargo, su efectividad social encuentra una serie de obstáculos, entre los cuales 
la noción de meritocracia puede eclipsar una verdadera inmutabilidad en la sociedad, en este 
sentido este artículo busca analizar los impasses para la consagración de este principio objetivo y 
constitucional. Por tanto, este trabajo, a partir de un análisis bibliográfico de carácter cualitativo, 
pasará por 4 puntos fundamentales, promoviendo un análisis de la meritocracia en la mirada de 
Michael J. Sandel e introduciendo las nociones habermasianas sobre la utopía del trabajo. Al final, 
la investigación demuestra la necesidad de jugar un papel protagónico en el intervencionismo 
estatal, a través de la creatividad y la solidaridad. 
 
PALABRAS CLAVE: Derechos sociales, Pleno empleo, Meritocracia. 
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I - INTRODUÇÃO 

 Foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas a efetivação do 

pleno emprego em até 2030 (ONU, 2021)1, já a Carta Magna brasileira em sua 

promulgação introduziu ao ordenamento jurídico prático essa responsabilidade (BRASIL, 

1988)2. Entretanto, o seu êxito ainda se encontra distante para a realidade do Brasil. 

 No lugar da meta do pleno emprego, pode-se ver uma acentuação a 

estratificação da sociedade em que poucos abastados continuam no topo, enquanto a 

maior parcela da sociedade enfrenta o desemprego sob a esperança de uma guinada 

profissional através da meritocracia, contudo, seria realmente a meritocracia um 

auxiliador do pleno emprego ou mais uma muralha?  

 
1 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 8 – Emprego decente e crescimento econômico, 
2021. Disponível em: <https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=8.> [10-06-2021]. 
2 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm.> [18-06-2021]. 
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 Nessa perspectiva, o presente artigo visa analisar os desafios do pleno 

emprego nas sociedades contemporâneas a partir de quatro perspectivas diferentes, cujo 

ponto de partida será uma análise da noção de meritocracia e seus efeitos por meio dos 

ensinamentos de Michael J. Sandel (2020) e dos ideais marxistas quanto a estratificação 

social.  

 Em um segundo momento, o artigo delineará as noções de pleno emprego, 

analisando-o como um componente dos direitos sociais para então incidir na origem do 

próprio direito do trabalho, contextualizando a sua força revolucionária atualmente sob 

uma perspectiva filosófica habermasiana e social, a partir da obra de Domenico de Masi 

(2001), e através da teoria de Boaventura de Sousa Santos e Marilena Chauí (2013) sobre 

os direitos humanos. 

 Finalmente, a pesquisa analisará a atuação intervencionista estatal, bem 

como o seu papel na promoção de políticas públicas recorrendo, novamente, às noções 

de Habermas (1997), desta vez sob um enfoque democrático. Para tanto, o trabalho valer-

se-á de uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e método hermenêutica, 

entrelaçando todas essas teorias para alcançar a compreensão da necessidade de uma 

visão mais ampla e contextualizada do pleno emprego para que possa ser possível a sua 

efetivação.  

 

II - MERITOCRACIA E EXCLUSÃO: AS CONSEQUÊNCIAS 

IMUTABILIDADE DA ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL NO TRABALHO  

A meritocracia pode ser entendida como um sistema que premia as pessoas 

baseando-se nos méritos dela, como uma forma de reconhecimento pelo esforço que ela 

teve para alcançar o seu objetivo. Nesse sentido, Moraes compreende que “a definição de 

Meritocracia inclui a possibilidade de divisão dos ganhos, das oportunidades e dos 

reconhecimentos conforme o desempenho individual” (MORAES, 2012, p. 42)3. 

Assim, o papel da meritocracia em uma sociedade com um avanço considerável 

da desigualdade social pode ser extremamente tóxico e pode tomar rumos tirânicos, pois 

ela pode ser usada como um discurso para justificar o aumento da desigualdade social, 

assim, as “elites meritocráticas entoaram o mantra de que pessoas que trabalham duro e 

 
3 MORAES, Glauco Costa de. Meritocracia: análise teórico-conceitual. Revista FUNCEB: Fundação 
Cultural do Exército Brasileiro (Edição 22) Brasília, 2013, p. 42. 
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seguem as regras conseguem ascender até onde seus talentos as levam.” (SANDEL, 2020, 

p. 104). 4 

Noutro giro, a estratificação social é um conceito da sociologia usado para 

classificar indivíduos pela análise de suas condições socioeconômicas, assim, ela é 

utilizada para compreender como a sociedade constitui com as hierarquias e a formação 

das desigualdades sociais. Assim, para Turner:  
A estratificação é um termo geral usado para descrever uma sociedade 
que: (1) distribui renda, poder, prestígio, e outros recursos de valor para 
seus membros desigualmente; e (2) cria classes distintas de membros, 
que são cultural, comportamental e organizacionalmente diferentes. 
(Turner, 2000, p. 122)5 

 

Para Marx, a estratificação social está ligada ao modelo de produção e divisão 

social do trabalho da sociedade. Marx acredita que  a classe econômica é dividida entre o 

proprietário e o trabalhador, assim, “ a sociedade divide-se cada vez mais em dois vastos 

campos opostos, em duas grandes classes diametralmente opostas: a burguesia e o 

proletariado.”(ENGELS; MARX; 2008, p. 11).6 

Enquanto a burguesia, sendo a dona dos meios de produção, emprega a classe 

proletária, que vende sua força de trabalho ao mercado. Sendo assim, para Marx e Engels 

a estratificação estava diretamente ligada a tensão que existe entre a burguesia e o 

proletariado, visto que a burguesia possui os meios de produção e assim rege a sociedade, 

gerando então, a luta de classes.  

Destarte, ao utilizar um discurso que enaltece a meritocracia, muitos governantes 

justificam as desigualdades sociais fomentando a população a crer que cada um é culpado 

pela sua posição social, causando assim, um processo de estratificação que é resultado 

das desigualdades sociais.  

Portanto, visa-se uma noção do pleno emprego, a qual deve ser conceituada de 

uma maneira abrangente, contextualizando-a com suas origens baseadas em revoluções 

no século XVII. 

 

 
4 SANDEL. Michael J. A tirania do mérito: o que aconteceu com o bem comum? Tradução Bhuvi 
Libanio. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2020, p. 104.  
5 TURNER H., Jonathan. Sociologia - Conceitos e aplicações. São Paulo: Makron Books, 2000, p. 122. 
6 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: Expressão Popular, 
2008, p. 11.   
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III - PLENO EMPREGO E REVOLUÇÃO NUMA PERSPECTIVA 

HABERMASIANA 

A noção de pleno emprego encontra um grande amparo na legislação nacional e 

internacional, além de classificado como um dos princípios da ordem econômica 

elencadas pela Constituição Federal7, tal ideal encontra-se dentre as metas da Agenda 

2030, a qual almeja em “até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho 

decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com 

deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor” (ONU, 2021, online)8. 

Em sede conceitual, pode-se entender o pleno emprego como a inserção de todas 

as pessoas aptas a um sistema de emprego lapidado e amortecido (HABERMAS, 1987, 

p. 107)9. Entretanto, alcançar o pleno emprego pode revelar-se como um verdadeiro 

desafio para os Estados. 

Para compreender a situação entre a meta do pleno emprego e a sua aplicação na 

sociedade é preciso retroceder a própria noção de direitos humanos, isto porque a 

ineficácia social desses direitos não se restringe apenas ao direito do trabalho, a 

efetividade da proteção dos direitos de cidadania sem foi precária na maioria dos países 

(SANTOS; CHAUÍ, 2013)10. 

Entretanto, a coesão e a paz social não podem conviver com tal fracasso, em 

contrapartida a erosão grave desses direitos costuma-se a presenciar a evocação dos 

direitos humanos (SANTOS; CHAUÍ, 2013)11. No âmbito trabalhista, por exemplo, as 

péssimas condições de trabalho ocasionaram a criação da entidade sindical, a partir da 

união dos trabalhadores, para ganhar força em suas reivindicações de melhorias nas 

condições de trabalho, ocasionando a intervenção do Estado nessas relações (GARCIA, 

2020)12. 

 
7 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: VIII - busca do pleno emprego. 
8 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 8 – Emprego decente e crescimento econômico. 
cit. 
9 HABERMAS, Juergen. A nova intransparência: a crise do estado de bem-estar social e o esgotamento das 
energias utópicas. Tradução de: Carlos Alberto Marques Novaes, 1987. p. 107. 
10 SANTOS, Boaventura de Sousa. CHAUI, Marilena. Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento. 
São Paulo, 2013. 
11 SANTOS, Boaventura de Sousa; CHAUÍ, Marilena. Direitos humanos, democracia e 
desenvolvimento, cit. 
12 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de Direito do Trabalho. 13.ed. Salvador, 2020. 
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Contudo, o direito do trabalho ainda encontra outras barreiras, como o progresso 

da tecnologia e a mecanização dos ambientes laborais, o qual geraria um aumento de 

riqueza e uma diminuição dos trabalhos (DE MASI, 2001)13. 

A crise do emprego levou à fundação de “Um Pacto Mundial para o Emprego pela 

Organização Internacional do Trabalho” (OIT), a qual entendeu que “o mundo está 

confrontado a uma perspectiva de aumento prolongado do desemprego e agravamento da 

pobreza e da desigualdade.” (OIT, 2009, p. 3)14. Para tanto, foi orientado aos países 

adotarem medidas para visar a continuidade dos empregos, fortalecer pessoas 

vulneráveis, criar ou reforçar serviços públicos de emprego eficazes, promover um 

diálogo social, incentivar empresas a manter seus trabalhadores, dentre outros (OIT, 

2009)15. 

Em contrapartida, é necessário salientar que o Direito Trabalhista contribuiria com 

a valoração do labor humano e fortalecimento do mercado interno, nas palavras de 

Godinho Delgado (2020): 
O Direitos do Trabalho distribui renda equanimemente ao conjunto da 
sociedade e país envolvidos, por meio da valorização que impõe ao 
labor humano; com isso, alarga e fortalece o mercado interno da 
respectiva economia, conferindo a este dinamismo e organicidade. 
(DELGADO, 2020, p. 57). 

 
Todavia, os resultados alcançados no Brasil ainda demonstram um vultuoso índice 

de desemprego, quantificado em 14,8 milhões de desempregados e 6 milhões de 

desalentados16 no primeiro trimestre de 2021 (IBGE, 2021)17. Ocorre que, mesmo tendo 

sido um direito oriundo de revoluções, esta não pode ser uma resposta para a solução de 

todos os problemas, tampouco para a eliminação da meritocracia. Nessa ótica é necessário 

traçar duas considerações. 

A primeira é a noção habermasiana do esgotamento das energias utópicas 

centradas no trabalho (HABERMAS, 1987)18, em sua visão, “a utópica de uma sociedade 

 
13 DE MASI, Domenico. O futuro do trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-industrial. Tradução de 
Yadyr A. Figueiredo. Rio de Janeiro, 2001. 
14 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Para superar a crise: um pacto mundial 
para o emprego. Peru, 2009. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---
ro-lima/---ilo-brasilia/documents/publication/wcms_227066.pdf. [15-06-2021]. 
15  ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Para superar a crise, cit. 
16 Considera-se desalentado “pessoas que gostariam de trabalhar e estariam disponíveis, porém não 
procuraram trabalho por acharem que não encontrariam” (IBGE, 2021, online).  
17 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Desemprego. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php. [18-06-2021]. 
18 HABERMAS, Jürgen. A nova intransparência, cit. 
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do trabalho perdeu a sua força persuasiva” (HABERMAS, 1987, p. 106)19. A partir disso, 

é possível compreender que o estado alcançou uma um limite, pois um programa de 

Estado social que se alimentava a utopia do trabalho perdeu a possibilidade de abrir 

futuras oportunidades de uma vida melhor e menos ameaçada para a coletividade 

(HABERMAS, 1987)20. 

O segundo ponto é traçado a partir da dissertação de Boaventura de Sousa Santos 

e Marilena Chauí (2013) que, ao analisar o processo de formação dos direitos humanos, 

advertem que o discurso de direitos humanos também já foi utilizado em prol de práticas 

contrarrevolucionárias e opressivas (SANTOS; CHAUÍ, 2013)21. Em suma, a força 

revolucionária do direito do trabalho, além de não possuir a mesma vitalidade anterior, 

poderia velar movimentos contrários. Salienta-se que tais noções não contrariam ou 

menoscabam a importância dos direitos humanos, pelo contrário, eles são “a linguagem 

hegemônica da dignidade humana, eles são incontornáveis” (SANTOS; CHAUÍ, 2013, 

p. 42)22. 

Contudo, ao remeter-se a conceituação clássica dos direitos sociais, depreende-se 

de seu conceito a noção de direitos que dependem naturalmente de providência estatais 

para a sua efetividade (MENDES; BRANCO, 2019)23. Assim, torna-se necessário uma 

análise das políticas públicas para a garantia desse direito social. 

 

IV - CRISE DOS DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO 

Em um contexto histórico, no século XIX, o surgimento dos direitos sociais está 

em um momento em que o capitalismo industrial está no seu auge, juntamente com um 

estado liberal que “assumiu caráter abstencionista, concebido como um ‘Estado 

Mínimo’” (ANGRA, 2018, p.56)24, produzindo relações trabalhistas marcadas pela 

violação da dignidade, no qual os trabalhadores eram obrigados a trabalharem em fábricas 

sem quaisquer condições humanas.   

 
19  HABERMAS, Jürgen. A nova intransparência, cit., p. 106. 
20  HABERMAS, Jürgen. A nova intransparência, cit. 
21 SANTOS, Boaventura de Sousa; CHAUÍ, Marilena. Direitos humanos, democracia e 
desenvolvimento, cit. 
22 SANTOS, Boaventura de Sousa; CHAUÍ, Marilena. Direitos humanos, democracia e 
desenvolvimento, cit., p. 42. 
23 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direitos Constitucional. 14.ed. 
São Paulo, 2019. 
24 ANGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. Belo Horizonte, 2018, p. 56. 
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Nesse sentido, houve a “necessidade de uma maior intervenção do Estado para 

proporcionar um padrão mínimo de vida e harmonizar as desigualdades sociais” 

(ANGRA, 2018, p. 55)25 sendo o Estado um protagonista da ascensão dos direitos sociais.  

Os direitos sociais inicialmente apareceram nos textos constitucionais modernos. 

A primeira constituição a incorporá-los foi a constituição mexicana de 1917 com o 

objetivo de proteger os setores dos trabalhadores agrícolas e das cidades.  

No mesmo sentido, a Constituição de Weimar de 1919 e logo em seguida, as 

convenções aprovadas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) regulavam 

sobre assuntos como a limitação da jornada de trabalho, a dignidade da pessoa humana, 

o desemprego, a proteção da maternidade, a idade mínima de admissão nos trabalhos 

industriais e o trabalho noturno dos menores na indústria.  

Todas essas cartas foram historicamente importantes e muito influentes na 

Constituição Federal de 1988, que inclusive, garantiu diversos direitos sociais como por 

exemplo a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, estes estabelecidos no art. 6° e outros espalhados por toda a carta-magna.     

Os direitos sociais são classificados como direitos de segunda dimensão e exigem 

proteção e efetivação do Estado. No entendimento de Alexandre de Moraes, os sociais 

são “direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades 

positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por 

finalidade a melhoria de condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização 

da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo 

art. 1º, IV, da Constituição Federal.” (MORAES, 2020, p. 224)26 

Ainda, “como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos subjetivos. 

Entretanto, não são meros poderes de agir — como é típico das liberdades públicas de 

modo geral — mas sim poderes de exigir.” (FILHO, 2016, p. 66)27. Assim, “o Estado tem 

o dever principal de fazer, de agir, de implementar políticas públicas que tornem realidade 

os direitos constitucionalmente previstos. (MARTINS, 2020, p.30)28.  

Nas palavras de Smanio “as Políticas Públicas são instrumentos importantes para 

a concretização dos Direitos Fundamentais. Exigem atuação da Administração Pública, 

 
25 ANGRA, Curso de Direito Constitucional, cit. 
26 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo. 2020, p. 224. 
27 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. Direitos humanos fundamentais. São Paulo, 2016, p. 66. 
28 MARTINS, Flávio Direitos sociais em tempos de crise econômica. São Paulo., 2020, p 30. 
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dos órgãos e Poderes do Estado na sua consecução. O arcabouço normativo que constitui 

as Políticas Públicas deve trazer a sua legitimação e eficiência.” (SMANIO, 2013, p.12)29. 

No que diz respeito ao pleno emprego, as políticas públicas são o meio que o 

Estado tem para efetivar o princípio da dignidade da pessoa humana e a valorização do 

trabalho. Somente com a efetividade dos direitos sociais será possível estabelecer a 

dignidade da pessoa humana. 

Assim, é possível compreender que o Brasil, como país signatário da ONU e com 

fundamento na dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1998), ao intervir para garantir o 

pleno emprego, deve se valer de políticas públicas, por serem o meio adequado para tanto. 

Nessa perspectiva, é necessário compreender qual direção deve o Estado tomar para 

garantir o pleno emprego, o que, por sua vez, invoca a necessidade de analisar as 

perspectivas futuras do trabalho. 

 

V - PERSPECTIVAS PARA O FUTURO DO TRABALHO NO BRASIL 

 Domenico de Masi (2001) defendeu a necessidade de um direito racional 

e um nova pedagogia para educar os jovens a se transformarem em cidadãos, não em 

súditos (DE MASI, 2001)30. Ao presenciar o processo de industrialização, torna-se 

possível vislumbrar um outro caminho para a organização do trabalho “assim também, 

enquanto a fábrica manufatura aperfeiçoava e parcelizava a organização do trabalho 

produtivo, outros grupos experimentaram vias muito mais ousadas para organizar o 

trabalho criativo.” (DE MASI, 2001, p. 128)31 

 Para tanto, é necessário fornecer à população a possibilidade de alcançar e 

organizar um trabalho criativo, para tanto é necessário fornecer uma abordagem mais 

ampla dos direitos sociais, principalmente no que tange o direito à educação que por sua 

natureza assume uma importância predominante para concretizar os valores 

constitucionais (MENDES; BRANCO, 2019)32. 

Nessa ótica é necessário ressaltar que os valores do trabalho, da livre iniciativa 

encontram-se dentre os fundamentos da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988)33, 

bem como a erradicação da pobreza constitui um dos objetivos fundamentais da 

 
29 SMANIO POGGIO, Gianpaolo; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. O Direito e as políticas públicas 
no Brasil. São Paulo, 2013, p. 12. 
30 DE MASI, Domenico. O futuro do trabalho, cit. 
31 DE MASI, Domenico. O futuro do trabalho, cit., p. 128. 
32 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op., cit.  
33 BRASIL. Constituição Federal, cit. 
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República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988)34. Inclusive, o próprio Texto Maior 

orienta a promoção da educação visando a qualificação para o trabalho, em seu art. 205. 

(BRASIL, 1988)35. 

Registra-se também que esta mudança na organização do trabalho, não poderia 

retroceder as conquistas anteriormente obtidas, porque antes da noção de mínimo 

existencial ou reserva do possível, é necessário ressaltar que qualquer retrocesso 

afrontaria os valores constitucional: 
A proibição do retrocesso não é alheia ao Direito Constitucional. 
Constitucionalistas do nível de Konrad Hesse propuseram, em matéria 
de direitos sociais, a teoria da irreversibilidade 
(Nichtumkehrbarkeitstheorie). De acordo com essa noção, é impossível 
induzir da própria constituição o conteúdo substantivo das obrigações 
sociais do Estado, uma vez que o legislador ou a Administração tem 
regulado os diferentes campos ordenados pela constituição, toda 
medida regressiva que afete o conteúdo essencial das regulações 
estabelecidas é inconstitucional (COURTIS, 2006, p. 17)36 

 

Para tanto, a fim de evitar a estratificação meritocrática, pode ser necessário 

protagonizar a atuação estatal, que, em prol da dignidade da pessoa humana, deve-se 

comprometer a uma busca contínua do progresso.  

Nessa protagonização, os ideais habermasianos apontam a solidariedade como um 

meio de balancear e resistir ao dinheiro e ao poder em prol do bem-estar social 

(HABERMAS, 1987)37. Em síntese, “a sociedade atua sobre si mesma e sobre seu 

desenvolvimento através do poder democraticamente legitimado” (HABERMAS, 1987, 

p. 112)38. 

Para isso, a garantia de solidariedade poderia ser suprida a partir de políticas 

deliberativas, uma rede de discursos e negociações para alcançar a solução racional de 

questões morais, éticas e pragmáticas (HABERMAS, 1997)39. 

Assim, impõe-se que para um futuro do trabalho e um cumprimento da meta do 

pleno emprego é necessário ultrapassar a simples bolha trabalhista para conectá-la a 

sociedade a aos demais direitos em um contexto geral. 

 
34 BRASIL. Constituição Federal, cit. 
35 BRASIL. Constituição Federal, cit. 
36 COURTIS, Christian. Ni un paso atrás: la prohibición de regresividad en materia de derechos 
sociales. Buenos Aires, 2006, p. 17. 
37 HABERMAS, Jürgen. A nova intransparência, cit. 
38 HABERMAS, Jürgen. A nova intransparência, cit., p. 112. 
39 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. v.2.  Tradução: Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro, 1997. 
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VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Desta forma, observou-se no presente trabalho a impossibilidade de 

responsabilizar a população menos abastada pelo seu fracasso, sendo a ideia de 

meritocracia uma justificativa para uma desigualdade cuja tendência é agravar conforme 

a evolução da sociedade. 

Ademais, também não se pode exigir dessa população, apenas, a responsabilidade 

pela mudança da estratificação social assentada na meritocracia. Se o ideal utópico 

trabalhista não pode mais alimentar o Estado de Bem-Estar social, bem como sua prática 

pode ocasionar uma contrarrevolução, torna-se imperioso a busca de novos métodos. 

Nesse cenário, a industrialização agrava a necessidade de efetivar o pleno 

emprego, porque seu avanço racionaliza e extingue vagas anteriormente ocupadas por 

pessoas físicas, a vedação ao retrocesso entra em xeque, arrastando consigo ideias 

constitucionais.  

Assim, como a repetição do meio inviabiliza a repetição do meio utilizado pelos 

trabalhadores com a revolução social, a única alternativa cabível é a exigência de uma 

atuação estatal mais incisiva. 

Para tanto, é necessário reforçar os meios de participação deliberativa, cenário em 

que a criatividade e a solidariedade assumem protagonismo em direção a uma nova 

revolução do pleno emprego.  
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