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Resumo: Felicidade e liberdade caminham lado a lado, são va-

lores inseparáveis e que necessitam serem observados por soci-

edades democráticas modernas. É através de um real senso de 

liberdade que podemos buscar a felicidade e é a necessidade hu-

mana por felicidade que fundamenta a própria existência da li-

berdade. Partindo dessa premissa, o objetivo central do presente 

estudo repousa no debate acerca da busca e implicações de um 

direito à felicidade nas relações de trabalho. Justifica a incomum 

reflexão, aqui proposta, o fato de que o homem moderno enxerga 

nas organizações econômicas, também, um campo para saciar 

suas necessidades, desejos e aspirações. Logo, em teoria, uma 

atmosfera passível de encontrar a felicidade.  O procedimento 

metodológico que norteou o desenvolvimento desse ensaio foi 

descritivo e exploratório, mediante uma análise jurídico-dogmá-

tica, estruturada em uma pesquisa bibliográfica e documental 

adotada com o intuito de promover uma análise crítica precisa 

dos institutos jurídicos constitucionais analisados. À guisa de 

conclusão, a pesquisa evidenciou que o direito à felicidade já se 

encontra implícito na Constituição de 1988, penetrando em to-

das as garantias fundamentais assegurados aos cidadãos. Toda-

via, como norma eminentemente programática, ainda necessita 

de maior densidade normativa para que seja determinada a pos-

tura a ser exigida tanto do Estado como das empresas. 

 
 

1 Doutor e Mestre em Direito Constitucional nas Relações Privadas pela Universidade 
de Fortaleza-UNIFOR. Pós-Doutor em Direito pela UNIFOR. Pós-Doutorando em 
Direito pela UNICAP. Professor Universitário na Unifanor/Wyden e Unicatólica de 
Quixadá/CE. 
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RIGHT AND SUBJECTIVITY IN THE PURSUIT OF HAPPI-

NESS IN MODERN WORK RELATIONS 

 

Palavras-Chave: Direito à busca da felicidade; Relações de Tra-

balho; Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. 

 

Abstract: Happiness and freedom go hand in hand, as insepara-

ble values that need to be observed by modern democratic soci-

eties. It is through a real sense of freedom that we can seek hap-

piness and it is the human need for happiness that underlies the 

very existence of freedom. Starting from this premise, the cen-

tral objective of the present study rests on the debate about the 

search and implications of a right to happiness in labor relations. 

The unusual reflection, here proposed, justifies the fact that 

modern man sees in economic organizations, too, a field to sati-

ate his needs, desires and aspirations. Therefore, in theory, an 

atmosphere likely to find happiness. The methodological proce-

dure that guided the development of this essay was descriptive 

and exploratory, through a legal-dogmatic analysis, structured in 

a bibliographical and documentary research adopted with the 

purpose of promoting a precise understanding of the constitu-

tional institutes analyzed. As a conclusion, the research showed 

that the right to happiness is already implicit in the 1988 Consti-

tution, penetrating all the fundamental guarantees guaranteed to 

citizens. However, as a mainly programmatic norm, it still needs 

a greater normative density in order to determine the posture to 

be required of both the State and the companies. 

 

Keywords: Right to the pursuit of happiness; Work relation-

ships; Fundamental Rights in Labor Relations. 
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, certamente, inquestionável afirmar que a com-

preensão de felicidade corresponde a um conceito 

portador do mais elevado grau de subjetivismo. 

Um sentimento que, comumente, encontra-se atre-

lada a elementos cogentes para que o homem pre-

encha a sensação de falta, de vazio, de incompletude2.  

E quais seriam esses elementos?  

No ano de 2019, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) emitiu seu anual Relatório Mundial da Felicidade (World 

Happiness Report), seguindo a tradição iniciada no ano de 2012. 

O relatório consiste em apresentar um ranking global elaborado 

mediante a análise de 156 nações, buscando medir a felicidade 

média dos seus habitantes levando em consideração elementos 

como: PIB per capita, apoio social, expectativa de vida saudável, 

nível de liberdade, generosidade e percepção de corrupção3. O 

Brasil passou a ocupar a 32º posição, significando uma queda de 

16 posições se analisarmos os anos entre 2015 e 20194.  

Concordando ou discordando dos critérios e conclusões 

do Relatório da ONU, a realidade é que a mera existência desse 

ranking global evidencia que é da natureza humana o anseio pela 

evolução, pela transformação, pela busca de melhorias. Pode de-

morar dias ou décadas, mas o homem tende a não se satisfazer 

com a sua sorte, e daí a necessidade de procurar por “algo mais”, 

de tentar alterar seu destino, modificando-se o “status quo”. O 

resultado desse sentimento humano certamente contribuiu na 
 

1 Nesse sentido, Francisco Meton Marques de Lima  (1988, p. 45): “Hoje, era das 
multidões, do gigantismo, da cibernética, do consumismo, o homem deu uma guinada 
copérnica no seu pensamento, isto após uma noite de mil anos de meditação. 
Descobriu que a purificação do espírito se faz na Terra e com os recursos que ela 
oferece, a começar pela satisfação das primeiras necessidades materiais: alimentação, 

moradia, saúde, educação e lazer”. 
2 Os 10 países que ocupam as primeiras colocações são: 1º Finlândia, 2º Dinamarca, 
3º Noruega, 4º Islândia, 5º Holanda, 6º Suíça, 7º Suécia, 8º Nova Zelândia, 9º Canadá 
e 10º Áustria.  
3 Apesar da significativa queda experimentada pelo Brasil, a conclusão do Relatório 
Mundial de Felicidade é que, de forma geral, considerando a pontuação alcançada por 
cada nação, a infelicidade aumentou no mundo.  
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caminhada pelo reconhecimento do que hoje aceitamos como as 

múltiplas dimensões dos direitos fundamentais  

Mas qual seria a maior motivação do homem para altera-

ção de seu destino (comumente alcançado por intermédio de 

guerras, revoluções e grandes sacrifícios)? Por que buscamos o 

reconhecimento e a efetivação de novos direitos?  

Podemos argumentar que nossa força motora maior é al-

cançar esse bem soberano que é a felicidade. Essa é a finalidade 

da ação humana, individual e coletivamente. “O ser humano atua 

sempre em busca de um bem, que é apreciado por ele como um 

valor capaz de concorrer para sua plenitude, que é a felicidade” 

(MOURA, 2002, p.150). Historicamente, observamos que, na 

busca pela felicidade, o homem é capaz de arriscar, inclusive, 

aquilo que tem de mais valoroso, a sua própria vida. 

Na contemporaneidade, começa-se a difundir, especial-

mente entre acadêmicos, uma nova ideologia de felicidade, pau-

tado na ideia de que o homem não apenas possui um direito ina-

lienável de ser feliz, mas que esse deve ser assegurado em todas 

as suas esferas de existência, não apenas quando se relaciona 

com o Estado, mas também com particulares, em especial, em 

sua relação de trabalho.  

Deste modo, adotando um procedimento metodológico 

descritivo e exploratório, norteado na forma de uma pesquisa 

qualitativa e exemplificativa, composta pelo estudo de fontes de 

pesquisas bibliográficas e documentais, o objetivo central desse 

ensaio é investigar se à felicidade estaria na margem de alcançar 

o seu ápice de prestígio em nosso ordenamento jurídico, elevado 

a um novo status como direito fundamental. 

O presente ensaio jurídico terá início partindo de uma 

breve reflexão, de índole filosófica, acerca do que constitui feli-

cidade e qual o papel da ciência (em especial, a ciência do di-

reito) na sua efetivação. Em virtude do próprio objeto de pes-

quisa selecionada, esse estudo evidenciará a elevada natureza in-

terdisciplinar da ciência jurídica, em especial a sua forte conexão 
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com as ciências humanas da filosofia e da psicologia. Em se-

guida, serão investigadas as possíveis distinções entre um “di-

reito à felicidade” e um “direito à busca da felicidade”. Por fim, 

adentram-se as causalidades existentes entre felicidade e as re-

lações de trabalho modernas. 

 

1. O QUE CONSTITUI A FELICIDADE? 

 

Mas, afinal, o que constitui a felicidade? Quais seriam as 

necessidades humanas elementares à serem preenchidas para 

que um indivíduo possa ser considerado feliz? Um conceito uni-

versal de felicidade, capaz de ultrapassasse barreiras culturais, 

seria alcançável? Seria possível conceber uma ideia do que é 

certo e errado para a felicidade do homem, capaz de transcender 

culturas, sociedades e o próprio tempo?  

As intrigas e angústias experimentadas pelo homem, 

oriundas dos questionamentos acima, tem, cada vez mais, sido 

objeto de investigações, alcançando os holofotes nos mais dis-

tintos campos da ciência, como psicologia, sociologia, econo-

mia, filosofia, neurociência e, certamente, direito5.  

O grande desafio para análises científicas acerca da feli-

cidade repousa no fato de que essa, ao contrário da ciência, en-

contra-se conexa a valores morais; esses, para muitos, incapazes 

de transcenderem culturas. Isso significa que o direito, assim 

como as demais ciências, jamais poderia estabelecer com ade-

quada precisão o que pode constituir uma vida feliz.  

Uma coisa é certa, a felicidade não pode ser imposta, 

 
4 Caso, por exemplo, do desenvolvimento de um novo campo de pesquisa científica 
chamada Economia da Felicidade, que afirma “Compreendendo o que torna os cida-

dãos mais felizes (...) pode-se descrever mudanças em algumas políticas públicas, com 
a cautela de não sugerir uma atuação paternalista por parte do Estado. Vários dos ser-
viços que um governo busca prover aos seus cidadãos, principalmente em países de-
mocráticos, já são serviços que se relacionam com o nível de felicidade e bem-estar 
das pessoas, como os serviços de saúde. Por outro lado, a Economia da Felicidade traz 
insights de áreas que estão ligadas à felicidade dos indivíduos e onde ainda há espaço 
para atuação do governo.” (NERY, 2014, p. 05). 
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deve ser o resultado de uma atividade consciente e livre. A feli-

cidade, quando imposta, não apenas é, por natureza, excludente 

da felicidade, mas, ao mesmo tempo, aniquila os direitos de li-

berdade de escolha. Ou seja, a felicidade imposta acaba por for-

mar o indivíduo “não-feliz” e “não-livre”. O homem é detentor 

de personalidade própria, de uma singularidade, não correspon-

dendo, apenas, a mais uma “unidade” de um gênero. Afinal, 

“como o indivíduo só pode se diferenciar pela introjeção da cul-

tura e essa é contraditória por envolver, em um mesmo movi-

mento, tendências regressivas e emancipatórias, ele só pode se 

desenvolver mediado por essa contradição” (CROCHIK, 1995, 

p.20). 

Não é novo o debate no campo da filosofia sobre a “ver-

dade da felicidade”. Questiona-se a correlação entre valores e 

fatos, entre o certo e o errado, e o que pode ser estimado pelo 

homem, quais devem ser suas metas e objetivos para que possa 

viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida feliz6.  

Afinal, quem somos nós para dizer que trabalhar jorna-

das razoáveis, ter tempo para a família e amigos, possuir mo-

mentos de descanso e recuperação, são absolutamente essenciais 

para se alcançar o direito à felicidade no trabalho? E se um indi-

víduo não aspirar fazer nada além de trabalhar longas e exausti-

vas horas e ser deixado absolutamente em paz? E se esses são os 

fatores que provocam a sua sensação de felicidade?  

Tendo em vista a singularidade humana, cabe a cada 
 

5 Nesse sentido, as argumentações de Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos (2015, 
p. 339): “O ponto de partida da filosofia moral grega, desde os sofistas do século V 
até os do período helenístico, é a questão de como deve o homem viver sua vida, de 
qual é o bem último do ser humano. O que é a felicidade? Assim, Platão nos pede para 
elegermos entre uma vida de justiça e uma vida de injustiça. Da justiça se desprendiam 

benefícios para a sociedade e para o indivíduo. Ou melhor dito, o justo não era justo 
porque era benéfico para a sociedade, ou para determinado grupo social, mas era be-
néfico porque era justo. O enfoque aristotélico concorda com a tradição socrático-
platônica de que o desacordo moral se produz unicamente por uma falta de conheci-
mento. Ambos buscam demonstrar que o bem é fundamental para a felicidade. Para 
outros, a felicidade consistia na posse de riquezas e poder, ou na busca de prazeres 
efêmeros e imediatos (...)”. 
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indivíduo definir, o que, para ele, são os elementos necessários 

para alcançar a satisfação plena, a felicidade. Algumas vezes 

nem mesmo o próprio homem será capaz de entender o que é 

necessário para lhe fazer feliz. Afinal, em quantos momentos de 

nossas vidas surgem dúvidas que nos impossibilitam de compre-

ender o que realmente desejamos, necessitamos ou almejamos. 

Mesmo para os que têm sorte e identificam aquilo que acreditam 

precisar na vida para alcançar a felicidade, tendem, cedo ou 

tarde, a perceber que não estão diante de um conceito imutável, 

significando que esse indivíduo comumente virá a mudar radi-

calmente sua visão de felicidade com o passar do tempo.  

Isso significa não apenas que a felicidade de uns pode ser 

manifestada como a miséria de outros, mas que a felicidade de 

um pode, amanhã, ser a sua própria infelicidade. “A felicidade 

real, porém, não idealizada e tirânica, muda de acordo com cada 

um, com a época e com a idade, é fugidia e efêmera, por isso há 

que reconhecê-la assim que acontece.” (ARANTES, 2007, p. 

49). 

Com base nessa ideia, alguns filósofos entendem ser ab-

solutamente impossível e errônea qualquer tentativa de definir 

essa grande questão humana sobre o que constitui felicidade. 

Essa, pela sua própria natureza, necessita ser fluida, indefinida e 

incerta.  

Por mais que, para o campo da filosofia, possa-se aceitar 

essa hipótese, para fins de debates jurídicos ela se mostra insa-

tisfatória, tendo em vista que se reconhecermos a impossibili-

dade de sua definição, reconheceremos, também, a impossibili-

dade de sua satisfação (afinal, como efetivaremos um direito do-

tado de conteúdo desconhecido?), tornando-se impossível sua 

efetivação e, mais preocupante ainda, aceitável as suas formas 

de violação.  

Para enfrentar esse desafio, começa-se a presenciar a for-

mação de uma quantidade significativa de estudos acerca da fe-

licidade, em especial, em “novos campos” que antes ignoravam 
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esse debate, como é o caso do direito, da economia e da neuro-

ciência. O excesso de atenção com a felicidade não apenas com-

prova a importância do tema, mas, também, faz com que seja 

cada vez menos vista como uma “questão do espírito” e comece 

a ser compreendida como uma verdadeira aspiração humana 

objetiva, entrelaçada a diversas questões a serem tratadas nas 

próximas páginas, como nível de renda, escolaridade, segurança 

pública, cidadania, democracia e, em especial, emprego e suas 

condições. 

Evitaremos debates mais profundos na área filosófica da 

felicidade, tendo em vista o elevado nível de controvérsia e a 

inexistência de unanimidade entre as concepções e teorias de-

fendidas pelos especialistas do campo. Todavia, reiteramos que, 

para os filósofos que adotam as premissas acima apresentadas, 

não há que se falar em um conceito puro de felicidade, necessi-

tando ser abstrato, motivo o qual resta impossibilitado de ser 

objetivamente definido. 

Para fins de desenvolvimento do presente estudo, bem 

como de qualquer análise jurídica responsável sobre o direito à 

felicidade, torna-se necessário estabelecer não propriamente um 

“conceito” do que é felicidade, mas a identificação dos elemen-

tos que devem ser preservados e nutridos por um Estado para 

que esse ideal encontre atmosfera propícia ao seu desenvolvi-

mento. Tendo em vista que a proposta central do presente paper 

é o debate acerca de um direito à felicidade nas relações de tra-

balho, torna-se imperativo compreender se o maior dos frutos 

colhidos com o trabalho em uma economia capitalista, o lucro 

(tanto do empregador como do trabalhador), encontra-se conexo 

à felicidade humana.  

Por isso, questiona-se: o aumento de riquezas, seja de um 

indivíduo seja de uma nação, implicará no aumento de felici-

dade? 

Para enfrentar a essa indagação, devemos atentar para o 

pequeno Reino do Butão. Localizado nas cordilheiras dos 
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Himalaias, entre as duas maiores novas potências da economia 

global, China e Índia7. O país ficou famoso por, ainda na década 

de 1970, ter estabelecido um novo indicador social chamado Ín-

dice Nacional de Felicidade Bruta (INFB), assegurado pela sua 

própria Constituição.8 A filosofia dominante nesse país, eminen-

temente Budista, é a de que há algo mais importante para uma 

nação do que seu Produto Interno Bruto (PIB), que é a sensação 

de felicidade de sua população.  

Eles acreditam que a busca em assegurar essa sensação é 

o que deve nortear a elaboração das políticas públicas de um 

país. Pois, a verdadeira evolução de uma sociedade não deve ser 

mensurada pelo seu fluxo de capital, e sim pelos sentimentos de 

seus cidadãos, se eles encontram-se ou não mais propícios ao 

alcance da felicidade.  

Fazendo um contraponto, poderíamos atentar, também, 

para a grande potência do capitalismo global, os Estados Unidos 

da América. Muito embora a economia do país tenha crescido 

nos últimos 40 anos (com exceção ao período da crise econô-

mica de 2008), diversas pesquisas demonstravam uma diminui-

ção significativa da percepção da felicidade de sua população9.  

Essa atual “sociedade da decepção” americana, marcada 

pela frustração de seus cidadãos, aparenta comprovar que o PIB 

de um país não significará, necessariamente, melhor qualidade 

 
6 Duas nações que, apesar do elevado poder econômico experimentado contempora-
neamente, são conhecidas pelas múltiplas formas de precarização dos direitos sociais 
e pela constante violação aos direitos humanos. 
7 Posteriormente adotado também no Brasil por iniciativa da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV-SP) que desenvolveu o índice nacional de Felicidade Interna Bruta (FIB). 
Conforme a FGV, 9 itens são avaliados na mensuração da Felicidade Interna Bruta: 
Segurança, Saúde, Educação, Distribuição de renda, Salários de homens e mulheres, 

Desigualdade Social, Expectativa de vida, IDH e PIB. 
8 Pesquisa apresentada na conferência “Políticas para a Felicidade”, na Universidade 
de Siena, Itália, demonstrou que os americanos são menos felizes do que eram 30 anos 
atrás, graças, principalmente, ao aumento de horas de trabalho, e uma deterioração na 
qualidade de suas relações pessoais, com familiares e vizinhos. Ver 
http://www.reuters.com/article/2007/06/15/us-happiness-usa-
idUSL1550309820070615  
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de vida de uma população. Felicidade não será alcançada pela 

simples prosperidade financeira das empresas em uma economia 

de livre mercado10. Na realidade, se as pesquisas americanas são 

indicadores de algo, é justamente o oposto, ou seja, sistemas ca-

pitalistas desregulamentados, pautados na filosofia “time is mo-

ney”, tendem a exigir muito dos trabalhadores, acarretando na 

precarização social e, por consequência, na infelicidade da po-

pulação11.  

Certamente não é razoável propor qualquer mudança cul-

tural de 180º, defendendo a importação do modelo butanês de 

políticas públicas (desenvolvendo, como eles, um Ministério da 

Felicidade). Porém, há inegavelmente algo importante a ser 

apreendido com esse pequeno reinado, pelas sociedades ociden-

tais capitalistas. Entre as possíveis lições a serem tiradas, encon-

tram-se os quatro pilares do que eles entendem sustentar a feli-

cidade de sua população: desenvolvimento socioeconômico sus-

tentável e igualitário, conservação e promoção da cultura, pre-

servação do meio ambiente e um bom governo12. 

 
9 “A ideia de que dinheiro não traz felicidade não é nova. Desde o século XVIII, 
quando o filósofo e jurista britânico Jeremy Bentham (1748-1832) difundiu o cha-
mado ‘utilitarismo’, doutrina ética que preconizava políticas que maximizassem a fe-
licidade da população, grandes economistas tentam colocar o conceito em prática. O 
problema sempre foi obter medidas objetivas da felicidade, de forma que ela pudesse 
ser quantificada tal como o ‘Produto Interno Bruto’.” (ARANTES, 2007, p. 45). 
10 Nesse sentido, oportuno a transcrição de algumas palavras do memorável discurso 
do então presidente uruguaio Pepe Mujica durante o Rio+20, ocorrido no ano de 2002. 
Em uma das mais instigantes falas sobre desenvolvimento sustentável e sua correlação 
com as questões sociais, enalteceu que: “(...) o desenvolvimento não pode ir contra a 
felicidade. Ele tem que trabalhar em favor da felicidade humana, do amor na Terra, 
das relações humanas (...). Justamente porque este é o tesouro mais precioso que te-
mos. É a felicidade”. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=wl2nMud-
bSm8 acesso em 10/01/2019.  
11 Em artigo publicado na edição de 29.11.2009 do jornal espanhol El País, Pablo 
Guimón apresentou suas impressões acerca do Butão, em especial sobre a mensuração 
desse índice de felicidade. O jornalista apontou que desde 2008, como tentativa de 
melhor concretizar os quatro pilares da felicidade, a cada dois anos os cidadãos 
butaneses respondem um questionário com cerca de 180 perguntas, divididas em nove 
categorias, como: “bem-estar psicológico, uso do tempo, cultura, saúde, educação, 
diversidade ambiental, governo, vitalidade da comunidade e nível de vida.”.  
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Mantendo-se no debate central do estudo, para a possível 

concepção do direito à felicidade nas relações de trabalho, ne-

nhum dos quatro pilares aparenta ser tão importante quanto à 

necessidade do desenvolvimento socioeconômico sustentável e 

igualitário. Essa garantia, inclusive, encontra expressa previsão 

na nossa própria Constituição de 1988, ao estabelecer que a livre 

iniciativa será temperada pelos ideais de justiça social e valori-

zação do trabalho humano (artigo 170).  

Adotando essa perspectiva, pode-se argumentar que a fe-

licidade apenas poderá ser alcançada por uma maior humaniza-

ção dos ideais estruturantes do nosso sistema econômico. Me-

lhor seria aplicarmos aquilo que o professor Ricardo Sayeg 

oportunamente intitulou de “Capitalismo Humanista” 13, ou seja, 

a busca pela fraternidade, liberdade e igualdade em quaisquer 

análises das relações jurídicas existentes em uma economia de 

mercado.  

Em sociedades contemporâneas, o direito à felicidade en-

contra-se indissociável dos direitos fundamentais, em especial 

dos direitos sociais, como educação, saúde, moradia, lazer, se-

gurança pública e, talvez o mais importante de todos, o trabalho. 

Sem um Estado que reconheça que o crescimento econômico 

apenas pode ocorrer de forma equilibrada e equitativa, sem um 

modelo jurídico-econômico consciente da importância de se 

adotar padrões humanísticos de produção, sem um ambiente de 

trabalho que valorize o bem estar de seus empregados, não há 

dignidade e, por consequência, não há felicidade.  

 

2. DIREITO À FELICIDADE OU À BUSCA PELA FELICI-

DADE? 

 

O direito à busca pela felicidade (the pursuit of happi-

ness) corresponde a uma das mais marcantes e misteriosas frases 

 
12 Para maiores informações acerca das bases teóricas que integram essa temática, ver 
o livro “Capitalismo Humanista”, de Ricardo Hasson Sayeg e Wagner Balera. 
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que compõem a Declaração da Independência dos Estados Uni-

dos da América14. No corpo dessa Carta, estabeleceu-se: “(...) 

Nós consideramos estas verdades como evidentes em si mesmas, 

que todos os homens são criados iguais, que eles são dotados 

pelo criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes direi-

tos estão o direito divino à vida, à liberdade e à busca da felici-

dade”.15 

O direito à busca pela felicidade corresponde a uma “ino-

vação” de Thomas Jefferson, um dos pais fundadores da nação 

Americana, tendo sido o responsável em “amoldar” a visão de-

senvolvida pelo filósofo inglês do século XVII John Locke de 

“vida, liberdade e propriedade” (life, liberty and property). Tho-

mas Jefferson, em 1776, quando redigiu a Declaração da Inde-

pendência decidiu pela necessidade de “adaptação” da trindade 

criada pelo filósofo britânico conhecido como “pai do libera-

lismo”, alterando-o, no que entendia necessário, para melhor 

adequar aos conceitos Americanos, substituindo “propriedade” 

pelo direito de “buscar a felicidade”16.  

Isso significa, conforme se pode perceber, que ao contrá-

rio do que muitos imaginam, nos EUA o direito a procurar a fe-

licidade não tem respaldo Constitucional17, todavia, esse fato em 

 
13 A Declaração da Independência corresponde a uma carta que estabeleceu as bases 
para o nascimento dos Estados Unidos da América. Em seu bojo, expressava diversos 

ideais a serem preservados pela Nação Americana, como a liberdade contra governos 
autoritários, igualdade de oportunidades na vida, liberdade de escolha e, entre outros, 
o direito a ser feliz. Trata-se de um documento máximo de seu Sistema Jurídico, 
portador também, de uma natureza programática, que obriga a regulamentação e 
efetivação de seus valores por intermédio do Congresso. 
14 “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they 
are endowed by their Creator with certain unalienable Rights that among these are 
Life, Liberty and the pursuit of Happiness”. 
15 Contradição curiosa repousa no fato de que apesar de Thomas Jefferson ter escrito 
a imperatividade de se reconhecer que todos os homens são criados iguais, todos 
possuem o direito à liberdade e à busca pela felicidade, ele possuía uma fazenda no 
estado da Virgínia sustentada por 200 escravos, qual não era assegurado nenhum 
desses direitos e, até sua morte, nunca libertou nenhum de seus escravos. 
16 Deve-se atentar que o fato do direito à busca pela felicidade não encontrar-se 
prevista na Constituição do país não diminui sua importância para essa nação. A 
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nada diminui a sua importância para a cultura e para o próprio 

Sistema Jurídico Norte Americano.  

Na jurisprudência americana, o direito à busca pela feli-

cidade tem sido utilizado para assegurar os mais variados direi-

tos possíveis, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, 

o direito pleno de igualdade racial, a limitação dos poderes do 

Estado, ou até mesmo para assegurar a manutenção de um sis-

tema econômico capitalista norteado pela livre iniciativa (para 

esses, melhor seria se Thomas Jefferson tivesse mantido a ex-

pressão “propriedade”). 

Uma questão que chama a atenção ao analisar esse curi-

oso trecho da Declaração da Independência, é o fato de ela ter 

garantido os direitos à vida e à liberdade, mas não à felicidade. 

Para esse terceiro, assegurou-se apenas o direito de buscá-la. 

Logo, impossível não questionar o que justificaria essa distinção 

no tratamento entre os três direitos supremos. 

Possivelmente, dois motivos fundamentariam essa dife-

renciação. 

 O primeiro, aparentemente mais simples de ser enfren-

tado, refere-se ao debate a que dedicamos as primeiras páginas 

desse artigo, ou seja, a subjetividade que compõe o direito à fe-

licidade, possuidora de um conteúdo singular e pessoal, sem de-

finições precisas do que é certo ou errado. 

Adotando-se essa visão exclusiva de subjetividade da fe-

licidade, ao direito, não caberia definir “o que” um indivíduo 

deve experimentar de emoções, o que ele necessita para se satis-

fazer, para alcançar esse misterioso sentimento que é a felici-

dade. Caberia apenas definir “como” ela seria alcançada, re-

caindo sobre cada indivíduo a responsabilidade de arcar pelas 

suas escolhas, pelas consequências de seus atos. Ou seja, o di-

reito apenas serviria como ferramenta para se alcançar a 
 

realidade é que no Ordenamento Jurídico Norte-Americano, não há documentos ou 
normas que sejam mais importantes na efetivação de direitos de seus cidadãos do que 
a Declaração da Independência e a Constituição. Ambas encontram-se em patamar de 
igualdade. 
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felicidade desde que se encontre em harmonia com os valores 

estabelecidos pela Ordem Jurídica vigente. Afinal, o indivíduo 

não poderá justificar atos egoístas, arbitrários e ilícitos, que pre-

judiquem toda a sociedade, no pretexto de buscar sua felicidade 

individual. Esse direito, assim como todos os outros direitos fun-

damentais, quando sua fruição possuir reflexos sob terceiros, de-

verá respeitar o processo natural de conflito entre direitos fun-

damentais, ou seja, esvazia-se um para assegurar outro18. Por-

tanto, é imperativo esclarecer que, sob o pretexto de buscar a 

felicidade, não será tolerado qualquer tipo de comportamento 

humano.  

 Não reascenderemos a reflexão filosófica acerca da exis-

tência ou não de uma uniformidade do que compõe a felicidade, 

mas esse aparenta ser um dos motivos em que não foi assegurado 

um direito à felicidade na Declaração da Independência Ameri-

cana, e sim, apenas, um direito a sua busca. 

 No entanto, entendemos que seu teor singular não apa-

renta ser motivo suficiente para, na hipótese de eventualmente 

decidirmos pela sua expressa adoção constitucional (questão de-

batida no tópico seguinte), ensejasse na obrigação de se estabe-

lecer apenas um direito a sua busca ou a sua procura. Afinal, se 

esse fosse o caso, todos os direitos sociais e fundamentais ense-

jariam na necessidade do mesmo termo os precedendo.  

 
17 Nesse sentido, é possível contradizer o argumento do ilustre Ives Gandra Martins 
que, em entrevista à edição do Valor Econômico do dia 23/03/2012, argumentou que 
“o direito à felicidade é invocado como se estivesse acima, sem se perceber que varia 
de pessoa para pessoa. Qual a felicidade de um serial killer? É matar. E a de um 
cidadão viciado em sexo? O Estado não teria como garantir o direito à felicidade de 
195 milhões de brasileiros de acordo com seu próprio conceito de felicidade”. Veja 
que esse não corresponde a um argumento válido, pois, por essa lógica expressada 

pelo eminente jurista, deveríamos suprimir, também, o direito à saúde da CF, já que 
demonstramos seu teor de subjetividade, além de direitos como a liberdade de 
pensamento e liberdade de expressão, afinal, como essas liberdades seriam utilizadas 
por seriais killers e “viciados em sexo”? Portanto, como qualquer direito do nosso 
Ordenamento, a felicidade não se encontraria em patamares de absolutismo, devendo 
harmonizar com os demais valores de um Estado Democrático e, sempre que em 
conflito com os demais, sua flexibilização será plenamente justificada.  
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Explica-se melhor essa afirmação: a título de exemplo, 

analisemos o direito à saúde. À primeira vista, poucos direitos 

aparentam ser tão objetivo como esse. Afinal, a diferença entre 

uma pessoa saudável ou doente, viva ou morta, é tão clara quanto 

qualquer outra distinção que possamos realizar em nossas vidas.  

 No entanto, mesmo assim, podemos questionar o que 

constitui, para cada indivíduo, ser uma pessoa saudável. Certa-

mente, o conceito de saúde se modificou com o passar tempo. 

Durante a Roma Antiga, a expectativa de vida não passava dos 

22 anos; na Idade Média, cerca de 33 anos.  Dados do IBGE 

apontam que, atualmente, no Brasil, a expectativa de vida já é de 

73 anos (tendo aumentado 25 anos nas últimas quatro décadas). 

Não sabemos quais avanços serão alcançados nos próximos anos 

(especialmente frente à evolução dos estudos no genoma hu-

mano). Talvez, no futuro, a expectativa de vida seja de 150 anos, 

e qualquer indivíduo apenas será considerado saudável se, com 

100 anos de idade, não apenas detenha sua plenitude cognitiva 

(não ter desenvolvido nenhum sinal de Alzheimer, por exem-

plo), mas, também, possua a capacidade de realizar as mais dis-

tintas tarefas físicas presentes no dia a dia.  

Porém, certamente esse não é o conceito de “saudável” 

na atualidade, e não era no Século XIV, em que saudável eram 

os outros 2/3 da população da Europa que, por sorte, não contra-

íram a pandemia da peste bubônica (peste negra) e não se encon-

travam presos em suas camas em um estado terminal.  

Ou seja, o conceito de saúde também aparenta ser elás-

tico, encontrando-se aberto para revisões, em constante mu-

dança, seja pelo momento histórico, seja pelo estágio da medi-

cina, seja pela visão individual de cada um.  

Inclusive, os conceitos de saúde não são alterados apenas 

pelo tempo. Analisemos duas pessoas vivendo nessa mesma era 

contemporânea. Enquanto que para um, ser saudável pode signi-

ficar possuir a capacidade de jogar os dois tempos de uma par-

tida de futebol, ou mesmo correr uma maratona, para outros é, 
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simplesmente, conseguir se levantar da cama pela manhã sem 

sentir maiores dores.  

Logo, também há grandes áreas cinzentas acerca do que 

constitui a saúde, possuindo pleno espaço para definições indi-

viduais, e isso não impediu as Constituições de todo o mundo 

pós-guerra de estabelecer um direito à saúde e não um direito à 

busca pela saúde. 

Um segundo provável motivo para a Declaração da In-

dependência Americana estabelecer um direito à busca da feli-

cidade pode ser encontrado na própria história dessa nação. Du-

rante seu processo de fundação, muitas das violações aos direitos 

fundamentais foram oriundas do próprio Estado. Inclusive, ob-

serva-se no próprio texto da Declaração que os direitos do ho-

mem são atribuídos por Deus, não pelo Estado. A esse (Estado), 

caberia apenas obrigações negativas, ou seja, o papel de não fi-

car no caminho daquilo já assegurado por um ser divino. Logo, 

seu Sistema Jurídico foi estruturado, e ainda é nos dias atuais, 

centralizado na ideia de limitação dos poderes estatais, a quem a 

intervenção deveria ser mínima no processo de efetivação dos 

direitos supremos da vida, liberdade e busca da felicidade (RO-

CHA, 1995).   

Como exemplo que consolida essa ideia de estado mí-

nimo e individualismo, tem-se o direito dos cidadãos de portar 

armas de fogo19, estabelecidos pela própria Constituição do país 

(segunda emenda), e que é visto como absolutamente necessário 

para que cada um possa assegurar a sua proteção e de sua famí-

lia. A visão que a população americana, em sua maioria ainda 

possui, é que essa obrigação não caberia apenas ao Estado, fi-

cando, ele, em segundo plano. A obrigação da proteção repou-

saria sobre os ombros do patriarca de cada família, logo, seria 

absolutamente necessário um direito a portar armas de fogo. 

 
18 Aprovada em 15 de dezembro de 1791, em conjunto com parte da Bill of Rights, 
estabelece que: “A well regulated militia being necessary to the security of a free 
state, the right of people to keep and bear arms shall not be infringed.” 
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Portanto, percebe-se que a tradição constitucional ameri-

cana é ligada a uma maior cautela dos poderes concedidos ao 

Estado. Ao não se estabelecer um “direito à felicidade”, retira-

se a possibilidade desse, o Estado, vir a realizar atos abusivos ou 

arbitrários, que violem direitos individuais, sob a justificativa de 

que o prejuízo experimentado por alguns asseguraria a felicidade 

da coletividade. Prima-se pela ideia de que uma sociedade livre 

necessita de severas limitações aos poderes do Governo. Por-

tanto, se os EUA decidissem pela implantação de uma Consti-

tuição analítica como a nossa, eles, provavelmente, não assegu-

rariam um direito ao lazer, ao salário mínimo, etc. O que se for-

mularia seria o direito à procura do lazer e à busca do salário 

mínimo.  

Todavia, a história da nação brasileira, bem como o es-

pírito de nossa Constituição, é diametralmente divergente. Acre-

ditamos na indispensabilidade da presença do Estado, tanto que 

atribuímos a ele diversas obrigações positivas perante a popula-

ção20. Para nós, cabe ao Estado garantir que tenhamos acesso aos 

mais variados direitos fundamentais, como a liberdade de pen-

samento, a propriedade, a intimidade, a vida privada, o acesso à 

informação, a liberdade de associação, o direito à herança, a 

igualdade entre todos, entre muitos outros. 

Isso significa que, ao contrário do sistema americano, 

acreditamos que os indivíduos de uma sociedade apenas poderão 

ser plenamente livres com a presença do Estado, assegurando-

lhes os direitos mínimos para gozar dessa liberdade21. 

 
19 Analisando apenas o artigo 3º da CF/88, observamos distintos objetivos a serem 
alcançados pelo estado, como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; 
garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e as desigualdades sociais e 

regionais; promover o bem geral de todos, sem preconceitos ou discriminações. 
20 Conforme elucida o filósofo especialista em behaviourismo organizacional Charles 
Handy (1999, p. 136), essa liberdade merece ser buscada em todas as esferas da vida, 
inclusive no trabalho: “Uma organização que deixa as almas individuais aprisionadas, 
sem chama, se enche de fumaça. Isso não somente é ineficiente, é indecente. Em nosso 
trabalho, e não apenas em nosso lazer, precisamos de uma oportunidade para descobrir 
algo de verdadeiro em nós mesmos. Se as descobertas sobre a motivação dos jovens 
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Desse modo, impossível não concluirmos que, na hipó-

tese de reconhecimento literal de um direito a felicidade pela 

Constituição Brasileira, deveria ocorrer não como um direito 

para “tentar”, de ser buscado, como o modelo adotado pelo Sis-

tema Americano. Seguindo a lógica de nossa tradição Constitu-

cional e considerando a subjetividade existente em muitos outros 

de nossos direitos, não há dúvidas, estabeleceríamos um direito 

à felicidade. 

 

3. A FELICIDADE E O ORDENAMENTO JURÍDICO BRA-

SILEIRO: UTOPIA OU DIREITO FUNDAMENTAL EM 

CONSTRUÇÃO? 

 

Perquirições acerca de um direito à felicidade tem alcan-

çado cadê vez mais espaço nos debates e estudos desenvolvidos 

por constitucionalistas brasileiros. Seus avanços são reconheci-

dos até pela mais alta Corte do país, já tendo sido invocado em 

inúmeros julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Entre os 

mais recentes e relevantes, pode-se destacar o julgamento acerca 

da validação de pesquisas com células tronco embrionárias22 e o 

direito à união civil entre pessoas do mesmo sexo23. Em ambos 

os julgamentos, o direito à felicidade foi utilizado, no voto de 
 

estiverem corretas – eles querem dinheiro, sim, mas também a chance de usar seu 

cérebro e controlar seu tempo, ter a liberdade de se expressar -, qualquer organização 
que continue sendo uma prisão para suas almas logo perderá o melhor em seus jo-
vens”.  
21 “(...) longe de traduzir desprezo ou desrespeito aos congelados embriões “in vitro”, 
significa apreço e reverência a criaturas humanas que sofrem e se desesperam. 
Inexistência de ofensas ao direito à vida e da dignidade da pessoa humana, pois a 
pesquisa com células-tronco embrionárias (inviáveis biologicamente ou para os fins a 
que se destinam) significa a celebração solidária da vida e alento aos que se acham à 

margem do exercício concreto e inalienável dos direitos à felicidade e do viver com 
dignidade”. (Ministro Celso de Mello – ADI 3510, 29/05/2008). 
22 “A extensão às uniões homoafetivas, do mesmo regime jurídico aplicável à união 
estável entre pessoas de sexos distintos, justifica-se e se legitima pela direta 
incidência, dentre outros, da dignidade, da segurança jurídica e do postulado 
constitucional implícito que consagra o direito à busca da felicidade”. (Ministro Celso 
de Mello – RE 477554, 16/08/2011). 
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alguns ministros, como fundamento para sua decisão, tendo sido 

interpretado como um valor implícito de nossa Carta Magna e 

um consectário do princípio da dignidade da pessoa humana, de-

correndo do núcleo desse postulado supremo.  

Ao analisar o reconhecimento dos direitos humanos pela 

Ordem Jurídica, Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2009, p. 30) 

assegura que “não é necessário, sequer, que estejam incluídos na 

declaração formalizada, para que devam ser respeitados. Com 

efeito, a enumeração desses direitos não nega outros, é sempre 

exemplificativa, jamais taxativa. Este é o sentido da cláusula se-

gundo a qual a especificação constitucional de direito e garantias 

‘não exclui outros resultantes do regime e dos princípios’ adota-

dos. Há nisto o reconhecimento de direitos implícitos”. 

Nesse passo, podemos afirmar que, independentemente 

de sua positivação, para o Supremo Tribunal Federal e para a 

corrente doutrinária de vanguarda, não há mais dúvidas, há um 

direito fundamental à felicidade no Ordenamento Constitucional 

vigente em nosso país.  

Todavia, é compreensível a argumentação de que a posi-

tivação Constitucional do direito à felicidade poderia trazer uma 

maior força e proteção jurídica, bem como estabeleceria a for-

mação de um novo paradigma, tornando a felicidade como uma 

das metas a serem alcançadas pelo Estado e sociedade em geral. 

Ao menos esse foi o fundamento utilizado para a apresentação 

da Proposta de Emenda à Constituição do Senador Christovam 

Buarque (PDT-DF), popularmente conhecida como “PEC da fe-

licidade”.  

A Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2010, 

objetiva alterar o atual texto do artigo 6º. da CF/88, incluindo o 

“direito à busca pela felicidade” como um objetivo do Estado e 

um direito social do homem24.   
 

23 Art. 6º São direitos sociais, essenciais à busca da felicidade, a educação, a  saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 
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A justificação da Proposta centraliza-se no argumento de 

que a positivação do direito à busca da felicidade lhe traria uma 

maior concretização, prevendo-o como uma obrigação ao Es-

tado. A Ementa inicial da PEC-19 destinava-se a alteração do 

“artigo 6º da Constituição Federal para incluir o direito à busca 

da Felicidade por cada indivíduo e pela sociedade, mediante a 

adoção pelo Estado e pela própria sociedade das adequadas con-

dições de exercício desse direito”.  

Todavia, a interpretação que merece ser introduzida, 

acerca da alteração textual do artigo 6º proposta pela PEC-19, 

não é a de inclusão do direito à felicidade, e sim de reconhecer 

que os demais direitos sociais já previstos na Constituição são 

acessórios, necessários a esse processo de busca da felicidade. O 

que há é um direcionamento dos direitos sociais, que passam a 

ser instrumentais ao alcance da felicidade em sua dupla acepção, 

individual e coletiva. 

A Proposta em análise aparenta ter por escopo não a cri-

ação de um direito social da “busca pela felicidade”, e sim, re-

conhecer que a felicidade de um indivíduo, bem como da socie-

dade, encontra-se atrelado à materialização dos direitos sociais. 

O homem moderno apenas pode alcançar a felicidade quando 

tem acesso à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, 

lazer, dentre outros direitos de segunda dimensão.  

Desse modo, aparenta tratar-se de uma alteração consti-

tucional até certo ponto inócua. Afinal, os direitos sociais já pos-

suem características imperativas e invioláveis, não porque a 

Constituição diz integrarem a felicidade, e sim porque, em nosso 

Ordenamento Jurídico, os direitos sociais são direitos fundamen-

tais, correspondendo a uma obrigação do Estado, já sendo uma 

garantia do homem, seja na individualidade ou coletividade. 

Logo, é possível compreender que aqueles que intelectu-

almente defendem o reconhecimento do direito à felicidade no 

sistema jurídico pátrio, argumentam que para se alcançar uma 

real evolução constitucional, seria necessário a inserção de um 
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direito à felicidade25. Isso significaria a positivação de um novo 

direito social, uma nova obrigação a ser alcançada pelo Estado e 

que poderia ser exigida pelos cidadãos, que justificaria novas 

atuações estatais, seja na realização de políticas públicas ou na 

elaboração de normas destinadas a sua efetividade. Essa real al-

teração constitucional fundamentaria maiores debates acerca de 

sua dimensão normativa e conteúdo jurídico, limites, formas de 

concretização e, em especial, o papel do estado e dos particulares 

nessa persecução.  

Por fim, adequado esclarecer que a positivação Constitu-

cional do direito à felicidade não é nenhum vanguardismo des-

mesurado de teóricos brasileiros. Não apenas pela sua expressa 

previsão na Declaração de Independência Americana desde o 

ano de 1776, mas, também, porque diversas Constituições do 

mundo já elevaram esse direito a grau constitucional, apenas a 

título de exemplo destaca-se o Japão, França e Coréia do Sul26.  

Fortalecendo o reconhecimento internacional desse di-

reito, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, em sua 

65ª Sessão, ocorrida no dia 19/07/2011, uma Resolução que es-

tabelece a felicidade como um objetivo humano fundamental e 

uma aspiração universal, e por isso “convida os Estados Mem-

bros a perseguirem a elaboração de indicadores adicionais que 

melhor capturem a importância da busca da felicidade e do bem-

estar no desenvolvimento, com vistas a orientar suas políticas 

públicas”. Entre os 70 países signatários da Resolução, encontra-

se o Brasil.  

 

4. CAUSALIDADES ENTRE FELICIDADE E TRABALHO 

 

Será factível identificar um contexto óbvio de ambiente 

de trabalho que podemos concluir que, de forma objetiva, 
 

24 Esse novo direito seria um direito à felicidade, e não há busca pela felicidade, frente 
os motivos histórico-constitucionais explicitados no tópico anterior. 
25 Portugal encontra-se nos últimos países a adentrarem os debates acerca da inserção 
da felicidade na Constituição. 
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negligencia a felicidade? Apesar de sua elevada subjetividade, 

seria possível identificarmos quando uma corporação não está 

respeitando esse valor supremo? 

Parte significante da população brasileira ainda mantêm 

uma cultura oriunda dos primórdios da industrialização do país, 

acreditando não apenas que felicidade não possui qualquer cor-

relação com o trabalho, mas, também, que são conceitos absolu-

tamente contraditórios entre si. Para esses indivíduos, feliz é 

aquele que não precisa trabalhar. Logo, é inegável a existência 

de certos paradoxos no que se refere à ideia de trabalho e felici-

dade na modernidade. Para outros, a felicidade é mensurada pelo 

seu sucesso profissional. Para esses, o fracasso no trabalho é o 

fracasso na vida. Outros já entendem que a felicidade está ligada 

a proximidade com o final de semana, à “vida boa”, tranquila, 

com pouco trabalho. Para esses, trabalha-se para que um dia não 

precise mais trabalhar, e aí sim possa alcançar a plenitude da 

felicidade.  

O trabalho aparenta viver uma constante relação de con-

tradições, de amor e ódio, com a felicidade. 

A realidade é que a felicidade, como sentimento humano, 

acompanha o homem em todos os seus momentos, o que faz 

como que se correlacione com múltiplas áreas de sua vida. Steve 

Jobs, em um inesquecível discurso proferido na Universidade de 

Stanford para a Classe de 2005, enalteceu que seu sucesso pro-

fissional apenas foi alcançado porque fazia aquilo que amava, 

que o deixava feliz, e chamava a atenção dos futuros profissio-

nais ao fato de que que “seu trabalho vai preencher uma parte 

grande de sua vida, e a única maneira de ser realmente feliz é 

fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única ma-

neira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz” 27.   

 
26 Pesquisa realizada pelo Portal Educacional, incluída em seu “Guia de Profissões”, 
demonstra que o principal fator que leva um estudante a escolher uma profissão é a 
sua futura felicidade. Conforme a pesquisa, 31,7% dos estudantes brasileiros veem o 
prazer no trabalho e a felicidade como principal motivador de sua escolha. O salário 
aparece apenas na terceira posição e, em quarto, o status da profissão na sociedade. 
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O que o gênio da modernidade afirmou, pode ser com-

provado por uma simples equação matemática. O dia possui 24 

horas. Dessas, dormimos por cerca de 8 horas. Das 16 horas res-

tantes, estamos acordados e elegíveis à experimentar os múlti-

plos sentimentos que integram a felicidade. Todavia, 8 dessas 

horas são gastas no trabalho (uma análise otimista, pois está 

sendo excluída da equação o tempo gasto para se aprontar para 

o trabalho, dirigir de casa para o trabalho e, no final do dia, do 

trabalho para casa, bem como todo o tempo que gastamos pen-

sando e nos preocupando com o trabalho). Ou seja, metade de 

nossa “vida-vivida”, passamos efetivamente trabalhando.  

Não é a toa que “é através do trabalho que o homem se 

auto-realiza e se auto-define” (FERRARI, 1998, p. 62), o que 

faz com que não seja difícil perceber que o sentimento da felici-

dade não apenas possui uma forte relação com o mundo organi-

zacional do trabalho, mas ele apenas será alcançado pelo indiví-

duo que consegue experimentá-lo durante as horas em que se 

encontra exercendo seu labor. Aldacy Rachid Coutinho (1999, 

p. 67) destaca que “A empresa é, também, o espaço no qual o 

indivíduo, exercendo funções específicas, dentro de uma estru-

tura hierárquica de poder e divisão do trabalho, deve constituir-

se enquanto sujeito, dando-lhe sustentação, (...). Onde deveria 

proporcionar a auto-realização do trabalhador é o campo da sua 

dominação, das punições e castigos, da hegemonia produzida 

pelo capital”. 

Por séculos, o trabalho foi considerado não apenas como 

uma atividade de inferiorização humana, que, necessariamente, 

era acompanhado de sofrimentos, dominação e desprazeres, ab-

solutamente desconexo de quaisquer valores como felicidade, li-

berdade ou justiça. Atualmente, vivemos um novo tempo, de no-

vas revoluções industriais e digitais, forte presença tecnológica, 

um mundo de empresas globalizadas.   

Em sua feição moderna, o homem não mais deve ser sub-

metido a total liberdade do proprietário privado, não mais se 
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encontrando em um estado de submissão. O trabalho agora é am-

plamente visto como um direito fundamental de todo ser hu-

mano, independentemente de sua origem, raça, gênero ou classe 

social. Uma conquista da humanidade onde, através dele, se efe-

tivam muitos outros direitos sociais, permitindo-o alcançar os 

ideais de uma vida plena, ou seja, a felicidade. 

 

5. O DIREITO À FELICIDADE E SEUS REFLEXOS NAS RE-

LAÇÕES DE TRABALHO 

 

No ambiente organizacional contemporâneo, o trabalho 

corresponde a uma das principais formas através da qual o ho-

mem pode satisfazer suas necessidades, que, conforme perqui-

rido, são históricas e se modificam junto com as condições ofe-

recidas pela sociedade. Na atualidade, a felicidade no trabalho 

pressupõe o alcance de algumas necessidades distintas, tais 

como: o trabalhador precisa ter suas potencialidades individuais 

valorizadas, reconhecidas; seus direitos de participação social e 

política devem ser respeitados; sentimentos como medo e impo-

tência (existente em casos de assédios e perseguições) devem ser 

eliminados; um relacionamento saudável entre chefes e operá-

rios deve ser fomentado; condições e oportunidades equânimes 

de ascensão e remuneração devem existir; um ambiente de tra-

balho pautado nos ideais de colaboração precisa ser estabele-

cido, entre outros aspectos igualmente relevantes. 

A busca e o alcance dessas satisfações, em um modelo 

jurídico que estabelece um ambiente de trabalho propício a obtê-

las, certamente facilitaria a efetivação do direito do homem à 

felicidade.  

Todavia, o trabalho, como qualquer área da vida, pode se 

encontrar conexo aos mais distintos sentimentos, desde o prazer, 

felicidade e orgulho, até o ódio, sofrimento e miséria. Enquanto 

que as necessidades humanas estudadas correspondem à susten-

tação dos “sentimentos positivos”, pode-se entender que um 
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ambiente de trabalho marcado pela desvalorização profissional, 

condições precárias de trabalho, baixos salários, gestão alta-

mente hierarquizada e burocratizada, práticas de assédio moral 

ou sexual, metas inalcançáveis, discriminações arbitrárias, am-

bientes competitivos que não permitem integração interpessoal, 

são características que nutrem “sentimentos negativos”, miti-

gando ou suprimindo a possibilidade do trabalhador de experi-

mentar satisfação em seu ofício, ou seja, de vivenciar a felici-

dade. 

Sistemas capitalistas ultraliberais nutrem modelos de or-

ganização pautadas em uma elevada competição entre os traba-

lhadores, que tendem a ver o outro não como um possível aliado 

que possa colaborar na concretude de seus direitos sociais, e sim 

como mais um adversário, que necessita ser superado. Em am-

bientes profissionais de elevada competição entre os emprega-

dos, não há grandes espaços para convívios pacíficos ou para 

sentimentos de fraternidade, solidariedade e respeito. Sob cons-

tantes ameaças (explícitas ou implícitas), o homem, como ser 

lúcido, quando de frente a injustiças e abusos sobre terceiros, 

tende a apegar-se à ideia da autopreservação para garantir seu 

posto de trabalho. Não há porque correr riscos que possam acar-

retar em seu próprio sacrifício. Aqui, o pensamento dominante é 

aquele do “antes ele do que eu”, acarretando em um estado de 

passividade e apatia. A racionalidade social é suprimida pelo 

medo do desemprego, desapegando-se do fato de que cada tra-

balhador tende a compartilhar o mesmo destino do restante de 

sua categoria, o que significa, eventualmente, a repressão dos 

direitos de cada indivíduo. 

Essa transformação da natureza humana corresponde a 

uma das inúmeras consequências nefastas da cultura de domina-

ção de uma economia ultraliberal. Esse modelo econômico, para 

garantir sua perpetuação, necessita do enfraquecimento, ou ab-

soluto desmoronamento, do sentimento de coletividade e uni-

dade social. Instaura-se uma cultura do medo, pautada na ideia 
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de fragilizar o corpo de trabalhadores, torná-la impotente, moni-

torar suas liberdades, fomentar os sentimentos de “autonomia”, 

hostilidade, isolamento e individualidade, acarretando em uma 

inevitável regressão social. 

Em sociedades marcadas pela dominação dos interesses 

econômicos sobre os sociais, direitos como liberdade e felici-

dade não conseguem encontrar a atmosfera necessária para pros-

perar.  

A realidade é que o progresso não necessita ter um cará-

ter nocivo e “a conquista da humanidade não deveria acarretar 

no sacrifício de indivíduos, embora seja isso que esteja aconte-

cendo na atualidade, quando, em nome do progresso, (...) o capi-

talismo obriga o indivíduo econômico a lutar implacavelmente 

pelos interesses do lucro, esquecendo o próprio ideário liberal 

que afirmava sua autonomia” (CHAVES, 2007, p. 17). 

Significaria, isso, a mutilação, ou até mesmo a extinção, 

da felicidade no trabalho nas sociedades capitalistas contempo-

râneas? Estaria, esse valor, obstruído na atualidade frente à ló-

gica do trabalho competitivo? 

O trabalho, mais do que qualquer aspecto da vida, detém 

grande potencial no que se refere à busca pelo direito da felici-

dade. A estruturação de um ambiente de trabalho, certamente, 

pode servir como facilitador ou dificultador ao alcance desse di-

reito social.  

Porém, mesmo em sociedades capitalistas livres, o traba-

lho não precisa ser nocivo ao indivíduo, nem se encontrar vin-

culado à ideia de desprazer, infelicidade, egoísmo, sofrimento e 

constante luta contra negação de direitos sociais. Esse não ne-

cessita ser alienado, nem acarretar em uma dominação da vida 

do homem, reduzindo-o a simples ferramenta de trabalho, dege-

nerando seus direitos a uma vida livre e feliz. 

Analisemos a seguinte situação. 

Sabe-se que uma empresa é capaz de funcionar indepen-

dentemente da felicidade de seus trabalhadores, visto que esses 
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possuem uma elevada resiliência mental e psicológica, o que, de 

forma geral, lhes permite suportar os mais altos níveis de adver-

sidades e infelicidades.  

Considerando esse cenário, a única motivação empresa-

rial para que a felicidade seja alcançada seria o cumprimento de 

uma obrigação patronal (e isso considerando que consigamos 

evoluir para um estágio onde o direito à felicidade integra o rol 

dessas obrigações)?  

Certamente que não, pois a evolução e o desenvolvi-

mento da produtividade no mundo do trabalho se encontra inti-

mamente ligado às necessidades humanas de seus trabalhadores.  

Com uma nova forma de sociedade e o avanço crítico do 

que é necessário para uma libertação da humanidade nessa era 

pós-industrial, surgem, também, novos anseios dos trabalhado-

res, que necessitam serem satisfeitos pelas empresas e corpora-

ções. Entre esses novos anseios da civilização ocidental mo-

derna, encontra-se a necessidade pela felicidade no trabalho. 

Essa, quando alcançada, não apenas significaria o cumprimento 

de uma obrigação constitucional pela empresa, mas também, 

possibilitaria maiores ganhos econômicos. Inúmeras pesquisas28 

evidenciam a correlação entre satisfação dos trabalhadores e lu-

cratividade empresarial. Funcionários felizes com o trabalho 

tendem a alcançar melhores resultados durante sua jornada labo-

ral, permitindo aumentos significativos na produtividade.  

Por fim, uma última questão hipotética pode ser enfren-

tada.  

Digamos que tenha sido desenvolvido um estudo cientí-

fico que inalteravelmente comprove a inexistência de qualquer 

correlação entre felicidade e produtividade. Melhor ainda, um 

estudo que demonstrasse uma inversão proporcional entre tais 

características (quanto menos feliz os trabalhadores, maior seria 

 
27 Como a pesquisa anual realizada pela EXAME, que estabelece um ranking anual 
das “Melhores Empresas para Você Trabalhar”, e utiliza como base o Índice de 
Felicidade no Trabalho.  
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a produção alcançada), estariam, as empresas, desobrigadas à 

buscar assegurar a felicidade de seus trabalhadores?  

O simples fato de uma empresa funcionar mesmo sem o 

asseguramento do direito à felicidade não é argumento racional 

para esterilizar esse direito nas relações juslaborais. Afinal, du-

rante o percurso da história do capitalismo, percebemos que a 

produção também pode ocorrer independentemente da liberdade 

ou do respeito a integridade humana, e isso não constitui motivo 

suficiente para defendermos juridicamente teses de opressão e 

dominação nas relações de trabalho. O argumento de defesa des-

ses direitos inerentes ao homem não vivem e morrem no fato de 

haver ou não uma evolução dos ganhos econômicos de uma em-

presa. A verdade é que, no que se refere aos debates dos direitos 

humanos, aspectos ligados à maximização de lucros e autonomia 

privada são absolutamente secundários. A racionalidade que jus-

tifica sua defesa é que, por mais que uma empresa possa sobre-

viver sem assegurar aos trabalhadores direitos como liberdade e 

felicidade, uma sociedade não terá o mesmo destino.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As opções humanas do que constitui felicidade e o modo 

de agir necessário para que ela seja alcançada, são os mais vari-

ados possíveis. Os homens não são iguais, não partilham os mes-

mos valores, logo, o conceito de felicidade de um pode ser o 

equivalente ao pior das infelicidades do outro. 

A reflexão sobre os elementos determinantes para a feli-

cidade precisa ser particular, individualizada e interiorizada, 

além de variadas conforme aspectos como tempo e espaço. A 

lógica de sua conclusão dificilmente será passível de ser questi-

onada, assim como não se poderá inquerir as dimensões e o mo-

mento em que o indivíduo experimenta o amor, o ódio, a sau-

dade, integrando um rol de sentimentos subjetivos que se mani-

festa na profundeza da mente, onde nem mesmo a neurociência 
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conseguiu desvendar por completo29.  

A felicidade nem sempre será alcançada pela mera pros-

peridade financeira, seja essa de uma nação, de empresas ou de 

seus indivíduos. Conforme relatado, pesquisas americanas indi-

cam o oposto. Modelos ultraliberais, sistemas capitalistas desre-

gulamentados, adoção da ideologia “time is money”, tendem a 

exigir excessivamente de trabalhadores, comumente desaguando 

em múltiplas formas de precarização social e, por consequência, 

na infelicidade. 

Trabalho sem felicidade pode custar aquilo que uma de-

mocracia mais preza, a liberdade. Sociedades liberalistas-capi-

talistas, norteadas pela ideia de autonomia privada, desregula-

mentação e não-intervenção estatal, tem como característica a 

redução do trabalho humano à mera mercadoria, obscurecendo 

a natureza social do trabalho para que se possa satisfazer, de 

forma mais eficaz, necessidades e interesses econômicos. O am-

biente organizacional e de trabalho onde os indivíduos são im-

possibilitados de experimentar sentimentos de felicidade corres-

ponde a uma caminhada de volta aos períodos socialmente re-

trógrados. 

Por derradeiro, reconhecemos que a positivação desse di-

reito não seria, por si só, suficiente para assegurar a felicidade 

individual ou coletiva. Afinal, mesmo que haja uma participação 

ativa do Estado, bem como das empresas, em efetivar os direitos 

fundamentais e sociais, frente à subjetividade do conceito de 
 

28 Um exercício que comprova esse desconhecimento da neurociência sobre as 
escolhas e sentimentos da mente é proposto por Sam Harris, em sua obra “The moral 
Landscape”. Sam propõe um exercício em termos similares ao que segue: Escolha 
uma cidade, qualquer cidade que você quiser. Tire 20 segundos para isso. Certo, qual 
a cidade que você escolheu? Qual o motivo que você escolheu essa cidade? 

Certamente você conhece diversas cidades, talvez centenas ou milhares, por que o seu 
cérebro levou você a escolher a cidade escolhida? Por que não outra cidade?  Talvez 
você tenha escolhido uma cidade inicialmente, e depois mudado de ideia. Nesse caso, 
por que houve a mudança? Por mais que você tenha escolhido uma cidade marcada 
por alguma experiência pessoal de vida, porque você não escolheu nenhuma das 
muitas outras cidades que você também vivenciou experiências? A neurociência não 
consegue explicar porque os seres conscientes e racionais decidem por isso ou aquilo.  
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felicidade, debatido anteriormente, não poderíamos afirmar, ca-

tegoricamente, que todo indivíduo teria acesso à sensação de fe-

licidade. Porém, essa “limitação” já aparenta ter sido superado 

nesse estudo, pois, conforme demonstramos, não podemos asse-

gurar o mesmo efeito para inúmeros outros direitos (como, no 

caso de nosso exemplo, o direito à saúde).  

O direito à felicidade já se encontra implícito na Consti-

tuição de 1988, penetrando em todas as garantias fundamentais 

assegurados aos cidadãos. Com a evolução da sociedade brasi-

leira, cada vez mais a felicidade começa a emergir com todas as 

suas cores, alcançando reconhecimentos pela doutrina e juris-

prudência como um direito fundamental, configurando-se ver-

dadeira obrigação a ser conquistada tanto pelo Estado como pe-

las empresas. Como norma eminentemente programática, essa 

ainda necessita de maior densidade normativa em nosso Orde-

namento Jurídico, em especial no campo dos direitos sociais dos 

trabalhadores. Todavia, até que isso ocorra, devemos contribuir 

na luta intelectual para derrubar mitos e paradigmas de negação 

e descaracterização quanto a significância desse pressuposto 

constitucional.  
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