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Simpósio: 36 - OS DIREITOS HUMANOS E A RECONSTRUÇÃO DO DIREITO DO 
TRABALHO 
 
RESUMO: Esta pesquisa discute a globalização e suas implicações para o mundo do trabalho 
e para a efetividade dos direitos humanos, examina como a flexibilização das relações laborais 
vem intensificando a exploração do trabalho a nível mundial, que se manifesta também na 
forma de trabalho escravo contemporâneo – um fenômeno de envergadura transnacional. A 
pesquisa bibliográfica e documental constitui o traçado metodológico que proporciona a 
fundamentação teórica e argumentativa que ora se apresenta, priorizando-se o campo político-
jurídico brasileiro a partir do qual foram apreendidos os meandros da condição destrutiva do 
desenvolvimento econômico que precariza o trabalho e confronta o ideário civilizatório dos 
direitos humanos. De caráter teórico e abordagem qualitativa, este estudo traz em sua 
problematização as razões socioeconômicas de natureza totalizadora que permitiram a 
mundialização do capital, em um movimento incessante de inovação tecnológica e gestora, 
localizando a terceirização transfronteiriça como um dos mecanismos que incrementa a 
transfiguração das relações de trabalho, e a divisão das etapas de produção em diversos 
países. A exemplo da indústria têxtil que fragmenta suas etapas de produção em países 
periféricos onde os custos trabalhistas são baixíssimos acentuando as condições de precarização 
do trabalho, de modo a extrair maior lucratividade. Para além dessa questão laboral e de 
transgressão aos direitos humanos, outros problemas são igualmente prementes, como o 
impacto ambiental proveniente dessa produção destrutiva e do consumo intenso de produtos 
descartáveis em escala global. Propõe-se analisar a relação entre a prerrogativa paradigmática 
dos direitos humanos e a acentuada precarização do trabalho, em um contexto sócio-histórico 
marcado pela negação de direitos básicos, dimensionando como esse processo se guia pela 
maximização do lucro e pela minimização dos custos, dando vazão a toda forma de 
descentralização e flexibilização da produção e do trabalho, confrontando regramentos jurídicos 
e o ideário dos direitos humanos. Sobretudo, ressalta-se a razão de ser do trabalho escravo, 
movido que é pela busca por alta lucratividade em um mundo globalizado, revelando-se a forma 
ainda transgressora dos direitos humanos. Esse cenário de intensa exploração torna mais 
complexas as condições da vida social e as relações de trabalho, e impõe desafios éticos, 
políticos e jurídicos para a efetividade civilizatória dos direitos humanos, os quais pressupõem 
tolerância e vivência democrática. A convergência dessas práticas constitui uma angulação 
analítica ainda pouco explorada, o que explicita a relevância teórica, social e jurídica deste 
trabalho. Trata-se primordialmente dessa questão com base na produção jurídico-legal 
brasileira, a fim de se considerar a forma como direitos e garantias vem sendo (ou não) 
protegidas nesse aspecto, em um contexto nacional de retrocesso das conquistas sociais. 
Conclui-se que a dinamização desse processo intensifica e precariza o trabalho, 
comprometendo mundialmente a efetividade dos direitos humanos; revelando-se acentuada no 
cenário brasileiro cuja aguda desigualdade social historicamente concorreu para disponibilizar 
enormes contingentes humanos a todo tipo de exploração, em especial, ao trabalho escravo. 



Uma realidade que, a partir de 2016, só se agrava no país, com a assunção traumática ao poder 
das forças políticas mais organicamente vinculadas ao mercado financeiro. 
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