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Resumo 

 

A pesquisa integra o projeto “O valor social do trabalho e o princípio da 

fraternidade: reflexões sobre o trabalho e o isolamento social do laborista em face do 

convívio humano virtualizado” coordenado pela Profa. Dra. Denise Pires Fincato e 

financiado com bolsa de pesquisa de iniciação cientifica. FAPERGS. Almeja-se, através 

de pesquisa transdisciplinar conjugar conhecimentos do Direito do Trabalho, das 

Ciências Sociais e da História Contemporânea com o propósito de reconhecer o 

princípio da fraternidade e detectar sua relevância nas relações de trabalho atuais.   

Considerando que o trabalho humano é a força propulsora de uma nação – 

gerando riqueza e desenvolvimento – na seara constitucional brasileira, o trabalho é 

entendido como um direito fundamental de caráter metaindividual (art.170 da 

Constituição Federal). Entretanto, quando dissociado da preocupação com os aspectos 

sociais, pode gerar quadros drásticos de extrema exploração, de desigualdade na 

distribuição de riquezas, de segregação dos incapacitados e, portanto, de desvios do seu 

objetivo mediato, indo além do sustento do trabalhador e de sua família, 

proporcionando a inclusão deste e dos seus à vida social, econômica e política de um 

país. 

Jurisprudencialmente, vê-se em acórdãos dos Tribunais Regionais do Trabalho 

menção ao “valor social do trabalho”, notoriamente ao debater o impacto de dispensas 

discriminatórias ou ao forçar o cumprimento de alguns regimes de cotas. Por oportuno, 

registre-se que há certa compreensão de que a fraternidade seria mais um instituto 

auxiliar ao Direito, visto que o principio da fraternidade deduz-se de espontaneidade e o 

direito possui caráter amplamente coercitivo. 

Pois bem, é na seara da fundamentalidade que se trabalha. Anterior ao Direito 

positivado, existem prerrogativas que o ser humano possui e que devem ser respeitadas 

pelo fato de serem inerentes ao ser humano. Tais prerrogativa, tais direitos, são 

indisponíveis e, por isto, inalienáveis, imprescritíveis e irrenunciáveis.  

Em razão da pré citada compreensão de que a fraternidade seria um instituto 

auxiliar ao Direito ou até mesmo algo metajurídico. Por isso, o esforço em demonstrar 

sua natureza jurídica, especialmente à luz do constitucionalismo, diante do qual o direito 

do trabalho finca raízes importantes. Frisa-se que essa pesquisa está em fase inicial 

impossibilitando a apresentação de resultados conclusivos. 

O método de abordagem será o dedutivo, uma vez que parte de aspectos mais 

gerais para aplicação de fenômenos particulares. A abordagem dos fenômenos 

caminhará para planos cada vez mais abrangentes. 
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