Editorial
Outro Mundo do Trabalho é Possível
Laborare é uma iniciativa do Instituto Trabalho Digno visando a construção de um
diálogo científico multidisciplinar dos variados campos de conhecimento relacionado
ao mundo do trabalho, especialmente nas áreas de Direito do Trabalho, Segurança e
Saúde do Trabalhador, Inspeção do Trabalho e Ciências Sociais e Trabalho.
Inicialmente formado por auditores fiscais do trabalho, o Instituto Trabalho Digno,
refletindo sobre a experiência pioneira da Revista Baiana de Inspeção do Trabalho, se
propôs a ampliar em muito o escopo desta, adotando, por exemplo, a revisão cega por
pares, bem como estruturando um Conselho Editorial com pesquisadores, juízes do
trabalho, procurador

do trabalho, professores, auditores e outros profissionais

dedicados à defesa do trabalho digno e decente, reunindo 29 doutores que atuam em
oito países: África do Sul, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos da América,
França, México e Portugal.
A sua primeira edição, viabilizada exclusivamente com recursos próprios, enfrentou
grandes dificuldades num momento em que os direitos trabalhistas são violados e quase
todos os dias novas iniciativas são tomadas para espoliar as riquezas nacionais,
promover a degradação do ambiente, da saúde, da seguridade social etc. Muitos
disseram não ao desânimo e acreditaram na viabilidade desta iniciativa.
Tanto quanto a diversidade e qualidade do nosso Conselho Editorial, como dos nossos
revisores técnicos, os artigos desta edição atendem plenamente ao desafio do diálogo
científico multidisciplinar em favor do trabalho digno.
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O artigo da juíza e professora Valdete Severo destaca a urgência de resistirmos contra
o desmanche do Estado Social, em busca da proteção jurídica ao trabalho humano
subordinado. No sentido de fortalecer a ação do Estado, os auditores do trabalho Otávio
e Marina evidenciam as microlesões dos direitos dos trabalhadores, prática empresarial
voluntária também utilizada contra os consumidores.
Em favor da proteção da segurança dos trabalhadores, o professor Paulo Rogério
Oliveira debate a questão do Ruído enquanto fator de risco ocupacional tratado de
forma insuficiente pela legislação. Já o engenheiro Miguel Branchtein analisa um
sistema de proteção contra quedas com linha de vida horizontal como proteção de
periferia na Construção Civil no Brasil.
Os professores e pesquisadores da Saúde Coletiva Adryanna Cardim, Paulo Pena,
Maria do Carmo Freitas e Mônica Angelim destacam a atualidade do assédio moral
institucionalizado ao estudar a situação dos operadores de teleatendimento com
LER/DORT. Já os auditores e médicos Mário Parreiras e Francisco Teixeira trazem à
luz um caso de mesotelioma de pleura em mecânico-soldador, abordando os danos da
exposição ao amianto.
E num tempo de precarização travestido de modernidade, Yuri Leite, Emerson Sá e
Albefredo Souza Júnior analisam a natureza do vínculo entre os motoristas e a empresa
Uber.
É a Laborare que abre suas portas aos pesquisadores do mundo do trabalho, numa
perspectiva de que é possível construirmos uma sociedade em que o trabalho seja digno.

Os Editores
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