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“Para mudar o mundo, é preciso fazer o bem a quem
não tem possibilidades de retribuir”. 
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PreFácio

O papel do Direito do Trabalho como instrumento de inclusão econômi-
ca, social, institucional e cultural, de realização de diversos princípios jurídi-
cos humanistas e sociais, de concretização do Estado Democrático de Direito, 
de política socioeconômica eficiente de distribuição de renda e de riqueza, de 
controle civilizatório do capitalismo é sobejamente conhecido na História 
Contemporânea e em vasto rol de estudos científicos oriundos do Direito, da 
Economia e da Sociologia. Embora posto a desgaste, nos últimos tempos, pela 
sôfrega e insaciável fronda anti-humanista e antissocial do ultraliberalismo, a 
verdade é que esse papel se mostra historicamente comprovado nos inúmeros 
exemplos conferidos pelo Welfare State constitucionalizado em grande parte 
dos países integrantes da Europa Ocidental. 

Nesse quadro, o campo jurídico trabalhista realiza, de maneira geral, uma 
imprescindível função de inclusão socioeconômica, institucional e cultural 
dos seres humanos que vivem de seu trabalho no competitivo e desafiante 
sistema capitalista, independentemente de seu gênero, etnia ou raça, estado, 
qualificação profissional, deficiência física ou mental, orientação sexual ou 
origem geográfica. 

Ainda assim, a ciência pode descortinar outras distintas e igualmente 
importantes perspectivas de análise acerca do papel do Direito do Trabalho 
na economia, na sociedade e nas instituições, por exemplo, o foco nas pessoas 
com alguma especial vulnerabilidade, além daquela derivada do fato de não 
serem proprietárias de riqueza e poder no sistema econômico capitalista.  

Todavia, esse consiste no desafio que se destaca no livro em exame. 
Efetivamente, essa interessante perspectiva, respaldada em operosa inves-

tigação e agudas reflexões, é o que nos apresenta a autora Marília Lustosa 
Ferreira, em seu instigante livro Direitos Humanos e Inclusão Social nas 
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Relações de Trabalho – proteção às minorias e grupos vulneráveis, ora publi-
cado pela Arraes Editores. 

A obra situa-se nos marcos do Constitucionalismo Humanista e Social 
e do Direito Constitucional contemporâneos, a par do Direito do Trabalho, 
com suporte também em elementos convergentes relevantes do Direito In-
ternacional dos Direitos Humanos. Procura enfocar, nos campos jurídicos 
trabalhistas e constitucionais brasileiros, o enquadramento e receituário nor-
mativos aplicáveis a certos segmentos de trabalhadores e trabalhadoras caracte-
rizados por se situarem em um locus especial, menos favorável do que o padrão 
geral dos obreiros como um todo, em face de serem mais vulneráveis ainda 
na realidade brasileira, do ponto de vista econômico, institucional, social e 
jurídico. Entre esses segmentos existem alguns componentes das denominadas 
“minorias” (a população negra, as pessoas com deficiência e os grupos LGBTI) 
ao lado de segmentos que são numericamente muito expressivos, como as mu-
lheres (na verdade, no Brasil, em inúmeros estados, também os negros atingem 
igualmente percentual muito relevante do conjunto da respectiva população). 

O livro se inicia (Capítulo 1) com o exame combinado dos conceitos de 
direitos humanos e de direitos fundamentais, agregando-os em uma expressão 
única – direitos humanos fundamentais – para os casos abrangidos pelas prote-
ções internacionais e constitucionais aos grupos sociais vulneráveis e às minorias 
– estas, normalmente, também se enquadrando no interior dos segmentos vul-
neráveis. Valendo-se de um cotejo bibliográfico bastante rico, a autora perpassa 
pela construção internacional dos direitos humanos, chegando, logo em segui-
da, à construção constitucional dos direitos fundamentais. Fixada essa impres-
cindível base analítica, a obra se ajusta, logo a seguir, à tese instigante e também 
pragmática no sentido de que ambos os conceitos se harmonizam nos casos em 
que os documentos constitucionais internos absorvem, com amplitude e rele-
vância, um largo leque de direitos humanos lançados em diversos documentos 
normativos internacionais, especialmente os lavrados a partir do século XX (os 
quais têm superado a versão restrita inicial de direitos humanos, própria dos 
documentos precedentes, ainda sob forte influência do liberalismo primitivo).  

A propósito, sob a égide da Constituição de 1988, essas duas dimensões 
de direitos essenciais à pessoa humana se harmonizaram e se ampliaram de 
maneira exemplar (aqui, evidentemente, sem embargo da impiedosa descons-
trução constitucional neoliberalista efetuada por parte da jurisprudência e dos 
documentos normativos legais inerentes à fase regressiva sofrida pelo País nos 
últimos anos). 

Em seu Capítulo 2, o livro analisa os princípios constitucionais aplicá-
veis aos grupos vulneráveis e às minorias no Direito do Trabalho, os quais se 
confundem, de certo modo, com os princípios constitucionais do trabalho, 
que se situam no rol dos princípios humanistas e sociais da Constituição da 
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República de 1988. A obra seleciona os seguintes princípios constitucionais, 
que são também internacionais de direitos humanos: dignidade da pessoa hu-
mana; igualdade formal e material; não discriminação; justiça social; valor 
social do trabalho. 

A análise desses princípios humanistas e sociais, repita-se, toma em con-
sideração a Constituição de 1988 e os documentos internacionais de direitos 
humanos enfocados no capítulo precedente, ao invés de se postar no caminho 
regressivo anti-humanista e antissocial ora vigorante no Brasil.  

Em seu terceiro capítulo, a obra analisa a normatização brasileira aplicá-
vel às mulheres, aos negros, às pessoas enquadradas no segmento LGBTI e às 
pessoas com deficiência. No mesmo capítulo, estuda a normatização interna-
cional aplicável às pessoas inseridas nesses mesmos segmentos sociais. 

O mencionado capítulo se encerra com a retomada de uma importante 
política pública referente a essa temática: as ações afirmativas como vetores de 
inclusão social das minorias e grupos vulneráveis. 

Em seu quarto e último capítulo, a Professora e pesquisadora Marília 
Lustosa Ferreira analisa o assunto na perspectiva dos direitos coletivos, estu-
dando as ações coletivas e a ação civil pública na esfera trabalhista. Embora 
essa perspectiva também tenha sido muito prejudicada pelas reformas ultrali-
beralistas implantadas nos últimos anos no Brasil, quer por interpretação ju-
risprudencial, quer por diplomas normativos, o fato é que sua utilização e seu 
oportuno aperfeiçoamento consistem em mecanismos essenciais para a cons-
trução de um Estado Democrático de Direito verdadeiro em terras brasileiras. 

Construído no notável ambiente de pesquisa e diálogo acadêmicos estru-
turado no Mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas do UDF 
– Centro Universitário, de Brasília-DF, sob orientação acadêmica eficiente da 
Profa. Dra. Rúbia Zanotelli de Alvarenga, esta pesquisa e obra científicas cons-
tituem contribuição muito relevantes para todos os que desejam se aprofundar 
no tema constitucional e de direitos humanos ora enfrentado, sejam profes-
sores, juízes, procuradores, advogados, servidores públicos, profissionais de 
diversas áreas do conhecimento e estudantes universitários.  

Brasília, junho de 2021  

MAURICIO GODINHO DELGADO 
Professor Titular do Mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas 
do UDF. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Doutor em Direito 
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