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Simpósio: 33 - DIREITOS HUMANOS, TRANSNORMATIVIDADE E PAZ 
 
RESUMO: O trabalho tem por finalidade analisar, de que forma a ambivalência da economia-
mundo, como nova ordem econômica internacional, vem suscitando desigualdades sociais na 
esfera global. Pode-se dizer que a economia-mundo, caracteriza-se por uma ambivalência, uma 
vez que de um lado, apresenta uma força motora e organizadora baseada nos princípios da 
acumulação incessante e da maximização do rendimento do capital, o que é positivo para a 
economia e, por outro lado, apresenta-se negativamente para aqueles que estão sujeitos a 
divisão axial do trabalho, existente em razão de uma tensão núcleo-periferia; pela existência 
estrutural de uma zona semiperiférica; e, pelo grande e contínuo papel do trabalho não 
assalariado ao lado do trabalho assalariado. A economia-mundo, encontra-se dividida em áreas 
fortemente beneficiadas pela concentração dos fluxos tecnológicos, rentabilidade dos capitais 
financeiros, produtivos e mercantis e pela captação dos investimentos diretos, em face de outras 
áreas permanentemente desfavorecidas por esses recursos. As regiões mais favorecidas para 
realização das negociações, estão com a sua integração ativa no mercado globalizado, as regiões 
mais periféricas, por sua vez, em razão da debilidade estrutural de suas economias, foram 
levadas a uma integração passiva, o que ocasiona uma visível disparidade entre essas regiões, 
que se expressa nas mais diversas formas de desigualdades. As estratégias utilizadas pela 
economia-mundo, visando a realização dos seus objetivos, suprimem inúmeros direitos 
fundamentais dos moradores das periferias mundiais. Tais desigualdades resultam em injustiças 
sociais, de ordem global, mais acentuadas nos países periféricos como o Brasil, por exemplo. 
Diante disso, é possível verificar que a temática se apresenta, acentuadamente, relevante a partir 
do momento em que se propõe buscar uma possível diminuição de injustiças sociais das regiões 
semiperiféricas e periféricas. Uma possível alternativa para resolução desse emblema, é a forma 
como o direito vem buscando regulamentar essas relações e, identificar até que ponto os 
documentos internacionais vem contribuindo para esse fim, com vistas à diminuição das 
injustiças que vêm se apresentando cada vez mais frequente nessas relações. É possível concluir 
que o direito apresenta possíveis alternativas para diminuição de injustiças, exemplo disso é a 
Convenção 158 da OIT, a qual estabelece limitações ao poder de despedir empregados, 
ratificada por governos empenhados em flexibilizar a legislação trabalhista para ampliar a 
competitividade de seus bens e serviços no mercado globalizado. O trabalho é realizado com 
observância ao método de abordagem hipotético-dedutivo com interpretação sociológica, 
aliado a técnica de pesquisa bibliográfica. 
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