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O que significa pós-modernidade no campo do trabalho? Novamente em um sentido prático, 
significa que não deveríamos mais esperar por sua estabilidade, segurança e permanência – 
características pelas quais ele era retratado há pelo menos um século atrás. De agora em 
diante, nos é dito, devemos trocar de emprego como trocamos de roupa, sem fixação ou 
estagnação. Ser pós-moderno em matéria de trabalho é saber combinar um apego e 
compromisso tênues com a facilidade de realizar o luto pela ruptura do vínculo com a 
empresa.  
 
Trecho do livro “Declínio do trabalho e identidade- Insegurança ontológica na experiência atual 
com o trabalho”, do professor Pedro Fernando Bendassolli (FGV/SP), que será lançado em 
breve e tive a oportunidade de ler ainda em formato digital.  
 
De fato, o trabalho mudou e muito. O que era forte na modernidade – pleno-emprego, carteira 
assinada, garantia de ascensão social mediante progressão automática na empresa, 
estabilidade de direitos e deveres, estruturas sindicais e coletivas fortes – deu lugar a 
incertezas de vínculos institucionais mais fracos que fizeram desaparecer a noção de acúmulo 
de experiência. 
 
De todos os aspectos do “enfraquecimento do trabalho”, o livro de Bendassoli se detém no 
mais instigante: o vínculo que ligava o trabalho exercido por uma pessoa ao sentido que ela 
dava de sua própria existência.  
 
Na sociedade industrial, o sentido e o valor do trabalho são redefinidos, segundo o autor, nas 
m cinco dimensões que o definiam na modernidade, quando o trabalho era: 
 
1. fonte de valor econômico; 
2. princípio moral e matéria-prima para o caráter 
3. alvo de investidas ideológicas para o controle dos trabalhadores 
4. atividade construtora do ser e da subjetividade 
5. forma de exercício de diversos papéis sociais. 
 
Juntas, essas dimensões convergiram para trazer do trabalho um dos principais valores 
políticos, culturais, sociais e psicológicos até a primeira metade do século 20. Hoje, o trabalho 
deixou de ser referência central para esses cinco itens, embora ainda seja a principal via de 
acesso à renda e também mecanismo de organização de rotinas sociais e individuais.  
 
“Fomos levados a esperar mais do trabalho do que ele pode nos dar hoje”, lembra o autor. 
Mal-estar, insegurança e medo são apenas alguns dos exemplos de sintomas mais comuns da 
relação homem-trabalho em nossos dias. 
 
A ausência de fundamentos e certezas no que diz respeito ao trabalho não traz liberdade e 
autonomia, mas insegurança, nos levando a viver às voltas com o risco, o abandono ou não-
reconhecimento do “outro”, que advinha em grande parte da nossa posição no mundo do 
trabalho. 
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