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1.Resumo 
 

O termo capitalismo é bastante polêmico, agravando-se ainda mais a discussão em 

tempos de crise econômica. Não é o fator econômico, contudo, o elemento propulsor 

deste trabalho, mas o social. Se, de um lado, o sistema capitalista oferece bons 

caminhos para a sociedade, de outro evidencia muitos componentes deletérios. É 

possível, metaforicamente, comparar o capitalismo com uma sedutora rainha do 

mar, generosa e linda, mas, igualmente, vingativa e fatal, que atrai olhares 

ambiciosos no desenvolvimento, mas leva à corrosão do próprio caráter do homem. 

Este trabalho apresentará uma parte teórica ancorada nas obras do sociólogo norte 

americano Richard Sennett e nos romances da brasileira Ana Paula Maia, utilizando-

se de suas personagens como exemplo da tese a ser defendida. Subsidiariamente, 

aproveita-se a concepção de capitalismo humanista (‘’O capitalismo humanista’’), 

defendida pelo professor da PUC-SP Ricardo Sayeg. A partir desse ponto, traça-se 

uma ligação entre as leis brasileiras e a organização mundial do trabalho.  

 

2. Introdução 
Este trabalho pretende tratar dos efeitos negativos do sistema capitalista 

sobre o homem, principalmente no que tange a seu caráter e dignidade. Discute-se 

o referencial teórico tomando como de partida as obras de Ana Paula Maia, com um 

olhar direcionado para a realidade dos trabalhadores. Outros teóricos também serão 

bases teóricas, como o norte americano Richard Sennett que analisa como sistema 

econômico capitalista interfere nas relações pessoais e as relações de trabalho. 

Dessa forma, as relações humanas de trabalho precisam ser dar em respeito às leis 

trabalhistas tanto no âmbito nacional, materializadas nas leis brasileiras, como no 

internacional, a respeito do qual regula, por exemplo, a Organização Internacional do 

Trabalho, para que haja dignidade no trabalho. Tal dignidade é objeto prevalente de 

análise em recente teoria dos professores da PUC, Ricardo Sayeg e Wagner Balera, 



chamada Capitalismo Humanista, que também será referencial teórico para este 

trabalho. 

 

3. Objetivos 
 

O objetivo do projeto é dirigir um olhar crítico para a relevante 

marginalização social mundial caracterizada por uma das formas capitalistas, cuja 

característica é a de excluir e ignorar os menos favorecidos financeiramente, 

desumanizando os seres humanos. Para tanto, tomar-se-á como ponto de partida as 

obras de Richard Sennett e de Ana Paula Maia, a fim de apresentar a realidade 

norte-americana e brasileira, respectivamente. Também constitui foco da pesquisa 

demonstrar o papel das leis trabalhistas nessa desumanização, levando em conta os 

âmbitos nacional e internacional.  
 
4. Metodologia 

A técnica de pesquisa utilizada será a qualitativa, mais especificamente, a 

pesquisa documental. Além de bibliografia clássica, serão utilizados websites, que 

apresentem teses de especialistas, entrevistas e biografia dos autores. Utilizar-se-á 

o método comparativo, para estabelecer a relação entre as leis trabalhista brasileira 

e a organização internacional do trabalho.   

 

5. Desenvolvimento 
Locke, filósofo iluminista favorável ao capitalismo, é um grande defensor 

da propriedade como um dos direitos naturais do homem. (Cf. WEFFORT, 2006). 

Assim, não se podem negar os benefícios do capitalismo e, consequentemente, que 

ele seja o único sistema que ampara o jus naturalismo do homem e fornece bases 

para um desenvolvimento econômico, político e social que beneficiam o indivíduo no 

geral, ressaltando a evolução dos bens materiais.  

 Entretanto, o capitalismo apresenta vertentes negativas, que constituem 

uma importante causa da corrosão do caráter humano. De acordo com a obra 

“Capitalismo parasitário’’, o capitalismo é como um parasita que depende de outro 

organismo não explorado para sobreviver, prejudicando, portanto, a sobrevivência 

do hospedeiro (Cf. BAUMAN, 2010). Assim sendo, o parasita corrompe também a 

dignidade humana, visto que o individualismo se acentua e o corpo é movido apenas 



pelo interesse econômico. A cooperação e o bem comum, tão idealizados pela teoria 

liberal das relações internacionais, não são postos em prática.  

Ressalte-se, portanto, que, considerando o curto tempo de integralização 

da Iniciação Científica (doze meses), em vez de apoiar-se a pesquisa em dados 

extraídos da realidade cotidiana, o que implicaria um survey, sustenta-se em 

material proveniente da ficção, a partir de três romances/novelas da escritora carioca 

Ana Paula Maia.  

A trilogia de Ana Paula Maia, composta por Entre rinhas de cachorros e 

porcos abatidos, O trabalho sujo dos outros e Carvão animal, descreve cruelmente 

um grupo de trabalhadores, situados no submundo, um espaço caracterizado pela 

subalternidade, humilhação e exclusão social. Eles são brutalizadas e coisificadas, 

sendo identidades marginais.  

Ademais, será dada atenção, nesta pesquisa, à defesa de parte do 

capitalismo - aquela que o faz mais humano -, valorizando a importância do bem-

estar das pessoas, limitando, consequentemente, o máximo de danos possíveis (Cf. 

BAUMAN, 2010).  

 Vale ressaltar a importância e defesa do novo humanismo apresentado 

por Sayeg, que é à base do próprio Direito, ao afirmar a supremacia do indivíduo na 

escala de valores, sem qualquer discriminação. Deixando de lado, entretanto, o 

componente religioso, objeto também de discussão na teoria de Sayeg.  

Como resultado, a humanidade é ameaça para ela mesma, já que não 

vive da sabedoria e da solidariedade, mas da violência inter-humana, com 

significativa exclusão social no mundo.  

 

6.Resultados Preliminares 
Parece pertinente afirmar, baseado na breve pesquisa realizada até o momento, que 

o sistema econômica capitalista afeta, em muitos casos, diretamente o ser humano, 

sua integridade, caráter e moral. 
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