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RESUMO: Inserida no âmbito dos estudos do Grupo de Pesquisa “Trabalho, 
Desenvolvimento Territorial e Inclusão Social” do Programa de Pós-Graduação 
(Mestrado e Doutorado) em Desenvolvimento Local da Universidade Católica 
Dom Bosco – UCDB, a presente pesquisa tece reflexões a respeito da dignidade 
humana, sobre seus elementos constitutivos – sem os quais não há como se 
falar do ser humano – e como estes interferem nas relações sociais, 
notadamente na seara laboral. A história mostra como a conduta humana e o 
homem foram inseridos ao longo do tempo neste contexto e em sua totalidade, 
não apenas para alguns poucos privilegiados que sempre tiveram seus direitos 
respeitados. Pensar nos pressupostos da dignidade humana sem afirmar que 
esta é inerente a todas as pessoas pelo simples fato de serem humanas não se 
constitui em caminho no sentido de se delinear uma perspectiva de Trabalho 
Decente e, muito menos, seu desenvolvimento enquanto indivíduo posto 
historicamente dentro de um local. Sob a ótica do Trabalho Decente – termo 
cunhado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1999 e que 
representa o ponto de confluência dos quatro objetivos estratégicos da 
instituição –, esta percepção será voltada para o contexto geral do mundo do 
trabalho, com o intuito de apresentar o que é a dignidade humana e qual a sua 
essência e sentido em qualquer relação tida como humana, notadamente as 
trabalhistas. É fundamental, portanto, perceber esta dimensão nas mais variadas 
circunstâncias nas quais o ser humano se relaciona, de modo a evidenciar que 
todas as relações precisam ser dignas e decentes, fundamentadas em lei e 
sempre protegidas pelo Estado, independentemente do local e contexto em que 
ela ocorra. A presente pesquisa desenvolveu-se com base em um procedimento 
dedutivo-analítico, por meio da incorporação de perspectivas históricas 
abstraídas de fontes documentais e bibliográficas, tudo isso com o intuito de 
clarear as condicionalidades que todo ser humano requer para ter em seu 
convívio relações dignamente humanas. Com base nisso, identificou-se a 
necessidade do combate à busca irrefreável pelo lucro e crescimento patrimonial 
em detrimento das relações sociais e da dignidade da pessoa humana, 
característica do sistema capitalista atual, com a finalidade de se atingir o 



desenvolvimento sustentável e includente, retratado pelos Objetivos do Milênio 
e pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ambos da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
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