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V

Con esta forma de hablar entramos en el apasionante reino del 
valor, pero no del valor numérico, de las cuentas, de los ábacos, 
sino de aquello que es digno de ser estimado. Entramos en el rei-
no maravilloso de esa capacidade humana de estimar que lleva 
a preferir unas cosas y desechar otras, a marcar una hoja de 
ruta en la que entran unas personas, unas atividades y quedan 
fuera aquellas a las que damos poco valor. En sociedades como 
las nuestras, en las que todo está sometido al principio del in-
tercambio, en el que podemos cambiar naranjas por manzanas 
diretamente o a través del dinero, servicios, favores, trabajo, 
todo acaba teniendo un precio que le permite jugar en el mer-
cado. Pero hay seres que no deben estar jamás en el mercado, 
seres a los que no se les puede fijar un valor de cambio, porque 
no hay nada equivalente por lo que podrean intercambiarse. 
Valen por sí mesmos, no por otras cosas. Tienen dignidade, y 
no un simple precio.

Adela Cortina
Para qué sirve realmente...? La ética

(8 ed., Barcelona/Buenos Aires/Mexico:
Paidós, 2017, p. 111)
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Externamos nossos mais sinceros agradecimentos a proFª Drª maria 
garcia, Mestre e Doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, Profes-
sora Associada Livre Docente da PUC-São Paulo, Professora de Direito Cons-
titucional, Direito Educacional e Biodireito Constitucional, Professora de Bio-
direito, Bioética e Biopolítica do Centro Universitário Assunção (UNIFAI), 
pois acolheu o presente projeto e prefaciou o nosso livro, com sábias palavras 
abriu a discussão sobre o trabalho numa perspectiva interdisciplinar.

Nossa imensa gratidão a proFª Drª iVani conTini bramanTE, Mestre e 
Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Pro-
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Pós-graduação em Direito das Relações do Trabalho da Faculdade de Direito 
de São Bernardo do Campo, Coordenadora do Curso de Pós-graduação em 
Direito Previdenciário da Escola Paulista de Direito, Coordenadora do Curso 
de Pós-graduação em Direito Sindical na Escola Superior da Advocacia (ESA) 
da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo, Desembargadora 
Federal do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – São 
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cação, de saúde e de fortalecimento do ser humano.
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Excelente leitura a todos!

Verão de 2019.
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prólogo

O conjunto dessa obra reúne uma série de capítulos que abordam várias 
facetas do trabalho humano em que este ganha uma especial consignação em 
nossa Lei Maior como direito social juridicamente protegido. Contudo, a esta 
face jurídica positivada comparece o plano das realidades evidenciando a dis-
tância entre a proclamação e sua efetividade. Com efeito, aproximando-se de 
realidades presentes em vários campos da existência social, como trabalho em 
empresas urbanas, rurais e em instituições escolares, o livro apresenta aspectos 
que se aproximam muito mais de uma degradação ou mesmo de caminhos 
para um aviltamento das condições reais de trabalho.

Com efeito, a história do capitalismo, centrada nos seus dois eixos funda-
mentais, capital e trabalho, aponta para constantes lutas dos trabalhadores para se 
afirmarem fortes no sentido de mudanças na relação de subordinação. Pode-se di-
zer que os direitos sociais, sob o capitalismo, nasceram como direitos de proteção 
ao trabalho. É certo que a busca desses direitos procurou alterar as condições obje-
tivas de trabalho, de acordo com contextos históricos distintos e opções diferencia-
das no sentido dessas alterações. O Brasil não ficou de fora desse embate e dessas 
lutas como dão prova, por exemplo, os estudos históricos relativos à denominada 
Velha República. Embora se possa distinguir as lutas em prol de um socialismo re-
volucionário e os pleitos por avanços objetivando reformas parciais e progressivas, 
a conquista de direitos ganhou foros de positivação com a Constituição de 1934. 
As medidas ali consagradas visaram, de um lado, frear a possessividade capitalista 
por meio de regulações e, de outro, dar efetiva proteção ao trabalhador. Pode-se 
dizer que, com tais dispositivos, sempre presentes nas Constituições proclamadas, 
houve uma aceitação do paradigma da cidadania.

A Constituição Federal de 1988 avançou muito nesse campo e estabeleceu 
alguns paradigmas importantes para direcionar o sentido da subordinação pró-
pria do capitalismo. Assim, pode-se assinalar o princípio da dignidade da pessoa 
humana logo no artigo primeiro da Carta Magna como um dos fundamentos 
do Estado Democrático de Direito. Outro dispositivo significativo é o da função 
social da propriedade expressa tanto no art. 5º como no art. 170. Em outros artigos 
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essa função coexiste com o serviço público e com a propriedade rural. O art. 7º 
da Constituição em vinte e quatro incisos e um parágrafo único expressam a 
proteção ao trabalhador urbano e rural no sentido de efetivar o direito social do 
trabalho posto no art. 6º. 

É nesse sentido que decorre de tais princípios e proteção os objetivos 
fundamentais da República do art. 3º como a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza 
e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção 
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. Vê-se, pois, que tais fundamentos reconhecem a existên-
cia da desigualdade social, da disparidade regional e da discriminação cultural. 
E, ao reconhecê-las e colocar os verbos erradicar (arrancar pela raiz) e reduzir 
(diminuir) aponta para o desenvolvimento de um padrão de sociedade que 
garanta os direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e direitos culturais. 

Esse livro revela o contraste existente no plano do real com a definição 
constitucional. Esse plano do real, aqui descrito com seus capítulos, traz elemen-
tos manifestos tão reais quanto os não manifestos. Assim é o sofrimento de um 
trabalho precário e degradante denunciado em estudos que trazem a realidade 
dura e escondida do trabalho análogo ao de escravo contemporâneo inserido na 
dispersão geoeconômica das cadeias globais de valor. Um trabalho que nega a 
dignidade da pessoa e imprime no sujeito a negação de si próprio. No caso da 
educação, o dispositivo constitucional da qualificação para o trabalho vai muito 
além de treinamento. Ela implica uma formação inicial que se abra para a ci-
dadania, para a cultura e para a arte, de modo a que o trabalhador participe de 
modo consciente e crítico como produtor de bens e serviços e como membro da 
sociedade e do Estado. A essa formação inicial, de si necessariamente qualificada, 
no Brasil, em Portugal ou em qualquer outro país, a velocidade do avanço dos 
conhecimentos, exige uma formação continuada que não seja do tipo “de cima 
para baixo”, mas conte com a participação dos interessados. 

Essa negação é o próprio descumprimento da função social da propriedade. 
A precarização das relações de trabalho, sob a capa de flexibilização, pode se tornar 
mais intensa quando o contratado passa a valer mais do que o legislado e quando 
se abre esse campo para uma terceirização irrestrita ao possibilitar tal medida tam-
bém para as atividades-fim. Certamente não será assim que haverá reversão da de-
sigualdade. Ao contrário, o campo das subjetividades se torna aberto para formas 
de assédio moral que potencializam a subordinação. Um retrato de tal realidade é 
trazido pelo adoecimento dos docentes cujo labor afeta a sua saúde mental e seu 
empenho muito além do absenteísmo revelado nos estudos e pesquisas.

Essa precarização não se fixa somente no meio urbano. Ela se projeta 
sobre o meio rural não só perpassando os trabalhadores do campo, como 
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também retroagindo inclusive sobre o meio urbano ao contemporizar com a 
liceidade de agrotóxicos, venenos proibidos nos países centrais. 

Todo esse conjunto de estudos está bafejado pelo princípio de uma in-
clusão não excludente em qualquer campo da realidade. Uma inclusão supõe, 
pois, uma via de mão dupla em que não só a porta esteja aberta para um 
desenvolvimento social mais amplo como também os espaços institucionais 
acolham seus demandantes no sentido de um reconhecimento de suas iden-
tidades e especificidades. A inclusão não excludente pede pela desconstrução 
de estigmas e preconceitos e a construção de uma nova cultura, aquela que vai 
além da tolerância no horizonte do reconhecimento. 

O trabalho digno e valorizado sem retrocessos, a educação escolar para todos 
qualificada, a redistribuição da renda, entre outros, pavimentam o caminho para 
uma cidadania que contenha o que Hannah Arendt dizia: a cidadania é o direito 
a ter direitos. Hoje, nuvens cinzentas cobrem discursos e práticas que proclamam 
a desconstrução de direitos em nome de uma empregabilidade precária. 

Esse livro aponta para uma realidade multifacetada que converge perigo-
samente para o questionamento de direitos civis e de direitos sociais.  Ao ser 
lido por profissionais das várias áreas de conhecimento, possa ele represen-
tar também uma via de resistência em um horizonte do mundo que põe no 
mercado e na possessividade, sem controles democráticos, a razão de uma era 
passada que teima em retornar. 
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prEFácio

Sem dúvida, o termo “prefaciar” (do Latim praefatio) já explicita “texto 
preliminar no início de uma obra, destinado a explicá-la ou recomendá-la aos 
leitores” (Larousse Cultural, Nova Cultural, Rio de Janeiro, 1998).

Daí a importância e a responsabilidade, certo que prefácios abrem as por-
tas para que o leitor possa cursar os caminhos propostos à luz das ideias que 
percorrem os horizontes do conhecimento humano.

É o que se pretende sempre, mas  em especial, diante de determinados 
temas muito atuais de questões que se vêm prolongando há tempos.

Este Volume II sobre “Trabalho, Cidadania e Inclusão Social: Diálogos Inter-
disciplinares” mostra bem a abrangência do direito ao trabalho, previsto no art. 
6º da Constituição Federal, e daí a outros dispositivos formando o subsistema 
constitucional dessa atividade humana, que implica na “existência digna” (art. 
170) e na “Justiça Social” (art. 193).

Assim, desenvolvem os autores participantes desta importante obra, fun-
damentalmente, a questão laboral.

Cabe destacar dois ou três dos temas abordados: 
Trabalho e educação vêm tratados em conjunto, confirmando-se, assim, 

a objetividade do art. 205 da Constituição “... qualificação para o trabalho”, 
verificando-se, no entanto, a preocupação de mais de um dos autores com a 
educação continuada e nisso se consubstancia um dos aspectos da função social 
da empresa propiciando, dentro de uma programação interna de atividades, o 
aperfeiçoamento da educação de seus empregados.

Em outro nível, sequencialmente, viria a ênfase nos objetivos da atividade da 
empresa atendendo-se, por essa forma, as finalidades individuais e empresariais.

Um destaque para a junção saúde/trabalho faz lembrar a definição da Or-
ganização Mundial da Saúde – OMS: “o estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não somente ausência de doença ou enfermidade”, assim, os 
fatores como o meio ambiente do trabalho e “os riscos psicossociais e saúde 
mental do trabalhador”.
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Fala-se em “pertencimento”, um tema caro à filósofa Simone Weil (“O en-
raizamento”, EDUSC, 2001), quando comenta “o desenraizamento operário”, 
ou seja, a falta de vinculação, em geral, com a atividade, a vocação, o próprio 
local, escrevendo:

O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida 
da alma humana. É uma das mais difíceis de definir. Um ser humano tem raiz 
por sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que 
conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos de futuro. 
Participação natural, ou seja, ocasionada automaticamente pelo lugar, nasci-
mento, profissão, meio. 
Cada ser humano precisa ter múltiplas raízes. Precisa receber a quase totali-
dade de sua vida moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos meios dos 
quais faz parte naturalmente.

“O exercício da cidadania” (art. 205), “o direito de ter direitos”, na acepção 
de Hannah Arendt e, para tanto, a Constituição de 1988 consagram numerosos 
dispositivos, destacando-se o art. 14 e “o voto direto e secreto”, o plebiscito e o 
referendo, formas de consulta popular registrando-se, a respeito, a frase de Rous-
seau, “toda lei que o povo pessoalmente não haja ratificado é nula, não é lei”.

A respeito, os estudos constantes da obra, em especial enfocando a ques-
tão dos refugiados – que não podem exercer a cidadania – e “sua inserção na 
sociedade e no mundo do trabalho”.

Outros importantes estudos detêm-se no “trabalho análogo ao de escra-
vo”, ainda no século XXI; o “dano existencial” (e a “existência digna” do 
citado art. 170 da Constituição); a natureza do trabalho (“potência ou sofri-
mento?”); a terceirização (e o “pertencimento”); o trabalho rural, de expressiva 
importância em países agrários como o Brasil; o assédio moral nas relações 
de trabalho (reflexo dos problemas da convivência humana); a inclusão das 
pessoas com deficiência e o trabalho docente, nas suas peculiaridades.

Conforme se verifica, trata-se de obra/instrumento de consulta/nascente 
de ideias por meio de fundados estudos sobre assuntos de extrema atualidade, 
ensejadores de outros estudos e reflexões. 
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aprEsEnTação

A presente obra coletiva já nos encanta pelo título Trabalho, Cidadania e 
Inclusão social: Diálogos Interdisciplinares. Com efeito, um dos mais importantes 
escopos do trabalho é o efeito integrador do trabalhador no meio social, pois, 
embora na antiguidade clássica pudesse o trabalho ser atribuído aos escravos, 
com o passar dos anos passou a dignificar a pessoa, tanto que no capítulo da 
gênese, da Bíblia, se prescreve que com o suor do teu rosto comerás o teu pão.

No entanto, muitas vezes, há nítida inversão dos valores sociais, pois é 
evidente que o direito surge com a civilização e basta que uma comunidade se 
instaure para que surjam os conflitos de interesses e, assim, a necessidade de 
regulação do meio social. Sem ordem e regras nenhuma civilização poderá se 
manter de forma harmônica. 

O direito surge como o meio regulador das relações humanas para per-
mitir que determinado meio social se mantenha de modo ordenado e pacífico.

Em verdade, há uma relação simbiótica entre o direito e a sociedade/
homem. Como ensina Flávia Lages de Castro1, 

Entende-se, em sentido comum, o Direito como sendo o conjunto de normas 
para a aplicação da justiça e a minimização de conflitos de uma dada socieda-
de. Estas normas, estas regras, esta sociedade não são possíveis sem o Homem, 
porque é o Ser Humano quem faz o Direito e é para ele que o Direito é feito.

Ao sistema jurídico incumbe, portanto, regular as relações sociais de 
modo a permitir a organização de certa sociedade e, assim, sua manutenção 
ou progresso. 

No entanto, o direito constitui uma ciência social e, como tal, deve res-
peitar os valores do meio que regula. Por isso, de acordo com a clássica lição 
de Georges Ripert, quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga, 
ignorando o Direito. 

1 CASTRO. Flávia Lages de. História do direito geral e Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 02.
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É cediço, portanto, desde priscas eras, que a divisão do estudo por ma-
térias apenas se presta a um fim didático e funcional, não sendo possível a 
compreensão sistêmica de qualquer disciplina sem um aprofundado estudo 
interdisciplinar. 

A realidade do direito não é diversa, sendo ele o produto da história dos 
povos, da mudança de paradigmas sociais, políticos, econômicos, culturais e 
filosóficos de um povo em dado momento.

Portanto, para que se possa compreender de forma clara o direito e sua 
interpretação, impõe, antes, conhecer de modo profundo o pensamento fi-
losófico do momento em que se vive e que, por óbvio, se retrata nas artes e 
ciências de um povo.

O professor catedrático Jayme de Altavila2, ao encerrar o tema da historici-
dade dos direitos, em sua brilhante obra Origem dos Direitos dos Povos, afirma que:

Os direitos dos povos equivalem precisamente ao seu tempo e se explicam 
no espaço de sua gestação. Absurdos, dogmáticos, rígidos, lúcidos e liberais, 
– foram, todavia, os anseios, as conquistas e os baluartes de milhões de seres 
que, para eles, levantaram as mãos, em gesto de súplica ou de enternecido 
reconhecimento.

Afirma, ainda, o autor3 que:

A consciência jurídica do mundo assemelha-se a uma árvore ciclópica e mile-
nária, de cujos galhos nodosos rebentam os densos ramos e, deles, a floração 
dos direitos. Quando em vez, as flores legais emurchecem sob o implacável 
calor do tempo e a ventania evolucionista e revolucionária, oriunda das ca-
rências sociais, agita as ramagens e as faz rolar para o solo poroso, onde são 
transformadas em adubo e absorvidas pelas raízes poderosas e insaciáveis.

Resta claro, portanto, que, para a alteração e evolução da norma, há ne-
cessidade de prévia mudança de paradigma, inclusive da própria concepção de 
direito e da justiça. 

Entretanto, não foi outra coisa que os juristas de escol, que compõe a 
presente obra, fizeram com impar dedicação e esmero e trouxeram luz e subsí-
dio jurídico na análise dos atuais contornos de temas antigos, mas que ainda 
assombram o Direito e a Justiça, como o trabalho escravo, o assédio moral, 
a saúde mental do trabalhador e a função social da empresa e a terceirização. 

Outrossim, a obra também enfrenta as novidades que a sociedade mo-
derna nos apresenta, como as questões de gênero e o direito dos refugiados, 

2 ALTAVILA, Jayme de. Origem dos direitos dos povos, 2. ed., Edições Melhoramentos, 2006, p. 07.
3 ALTAVILA, Jayme de. Origem dos direitos dos povos, op. cit., p. 12.
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sem falar dos estudos minuciosos e densos quanto aos aspectos sociológicos e 
filosóficos do trabalho, sua importância e efeitos para a coletividade. 

Com grande alegria apresento à comunidade acadêmica obra que, com 
certeza, em pouco tempo, será referência bibliográfica aos estudantes e profis-
sionais do direito e paradigma doutrinário aos autores e professores de nosso 
país, que no atual momento necessita aprofundar estudos sobre o efeito inte-
grador do trabalho e sua indispensável e inexorável função social. 
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