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1 INTRODUÇÃO 
 

a obra “Figura só” (1930), Tarsila do Amaral re-
trata uma personagem solitária – talvez a própria 
artista –, com forma que remete a uma lágrima, 
em uma paisagem noturna e cores escuras, tacitur-
nas. A solidão e melancolia transmitidas pela pin-

tura, fazendo as devidas contemporizações, lembram o isola-
mento humano que nossa Era tem promovido, em que estamos 
todos conectados sem verdadeiramente nos conectarmos, em 
que o horizonte a frente é sombrio e sem esperança.  

Não só a pandemia causada pela Covid-19 mostrou-se 
uma catástrofe sanitária e social, como as perspectivas para o 
trabalho no século XXI, com retração da economia em todo o 
mundo, ampliação da desigualdade e aumento alarmante no nú-
mero de desempregados e desalentados no Brasil formam um 
cenário muito grave (IBGE, 2019a). A falta de perspectiva para 
trabalhadoras e trabalhadores evidencia-se na redução contínua 
dos salários, altos índices de desemprego e no exponencial au-
mento do trabalho por plataformas digitais – principalmente de 
serviço de transporte e entrega (IBGE, 2019b).  

 
1 Doutora em Direito pela Universidade de São Paulo. Professora do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). 
2 Mestrando em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). 

N



_1488________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

O trabalho nesse contexto, somado ao aumento do 
número de pessoas que passou a trabalhar em casa, de maneira 
remota – o que foi propiciado pelas tecnologias e ampliado 
exponencialmente pela necessidade de isolamento social devido 
ao coronavírus –, reforçam a sensação de solidão de cada 
indivíduo em sua função. Reforçam o sentimento de isolamento. 
Reforçam a aparência de que o sofrimento ocasionado pela 
pressão econômica, o estresse, as longas jornadas, as 
responsabilidades familiares pesam sobre aquela pessoa 
unicamente, não como consequência de uma estrutura opressora. 

Somos “figuras sós” em um mundo que valoriza o 
egoísmo e crê em indivíduos supostamente independentes, que 
seriam os únicos responsáveis por sua riqueza ou pobreza. A 
narrativa do “empreendedor individual” esconde nossa 
interdependência enquanto seres humanos, que precisam de 
cuidado em maior ou menor grau de acordo com a fase da vida 
(Cf. VIEIRA, 2018). Coloca, ainda, uma responsabilidade que é 
estrutural nos ombros de mulheres e homens que precisam 
vender sua força de trabalho para ter o que comer, o que vestir, 
onde morar.  

Tudo isso se agrava em um contexto em que cada vez 
mais pessoas não conseguem se sustentar, enquanto o 
neoliberalismo amplia seu ímpeto de desmonte do Estado 
Social, por meio de reformas legislativas, imposição de teto de 
gastos, ataques ao funcionalismo público e corrosão de 
equipamentos públicos. Essa realidade perversa que 
pretendemos enfrentar ao longo do presente texto, com foco no 
modo como o trabalho está inserido nela, com vistas a buscar no 
Direito um papel de resistência frente ao ruir do pacto social 
brasileiro.  

Para isso, dividimos o texto em quatro partes. Esta 
primeira, introdutória. Na segunda, apresentamos reflexões em 
torno do desmonte Estatal promovido ao longo das últimas 
décadas no Brasil, assim como do ataque aos direitos 
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fundamentais sociais, especialmente ao direito fundamental ao 
trabalho – o que passa por uma hermenêutica que desconsidera 
o projeto nacional pactuado na Constituição de 1988. Na 
terceira, lançamos mão do conceito de “controle civilizatório”, 
usado por Mauricio Godinho Delgado, como forma de enfrentar 
a fragmentação do Direito do Trabalho e pensar em saídas 
coletivas para o desmonte social.  Na última parte, apresentamos 
nossas considerações finais. 

 
2 DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO EM FACE 
DO DESMONTE ESTATAL 

 
De Vincent Van Gogh, a obra “Os comedores de batata” 

(1885) retrata uma família de camponeses, sentada ao redor de 
uma mesa, em cujo centro há uma travessa de batatas quentes, 
da qual se servem. Usando tons escuros e evidenciando traços 
grosseiros nas faces e mãos das pessoas ali retratadas, o quadro, 
135 anos depois, continua a representar a miséria de um povo 
que muito trabalha, mas pouco tem para comer. As mãos que 
lavram a terra recebem muito pouco por isso, muitas vezes não 
tendo acesso ao que elas mesmas produziram.  

Não vivemos o contexto do campesinato holandês do fim 
do século XIX, mas de certo modo o capitalismo emergente 
daquela época, com altos níveis de exploração, sem proteção 
jurídica para aqueles que trabalhavam, ronda o século XXI. 
Desde a época da pintura, a história dos Direitos Humanos, em 
especial do Direito do Trabalho, teve expressivas mudanças 
(BOBBIO, 2004). Passamos pela formação do Direito do 
Trabalho, conquistada pelas greves operárias no contexto da 
Revolução Industrial; pela 1a Guerra Mundial; pelo Tratado de 
Versalhes e a fundação da Organização Internacional do 
Trabalho; pela Revolução Russa; pelas Constituições do México 
e de Weimar e o reconhecimento dos direitos sociais; pela 2a 
Guerra Mundial; pela fundação da Organização das Nações 
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Unidas; pelos Pactos Internacionais de Direitos etc. Tudo isso, 
porém, vem sendo colocado em cheque.  

O capitalismo financeiro e mundializado que impera nos 
dias de hoje possui caráter antissocial, dando passos no sentido 
de reduzir do trabalho vivo e ampliar o trabalho morto, ou seja, 
substituir trabalhadoras e trabalhadores por máquinas automati-
zadas e robôs (ANTUNES, 2020). Contudo, como sem o traba-
lho não há valorização do capital, resta ao sistema depauperar a 
força de trabalho humana, de forma muito similar aos primór-
dios do capitalismo, conforme explica Ricardo Antunes (2020):  

A individualização, a invisibilização e a eliminação completa 

dos direitos do trabalho enfeixam o sonho dourado do capital, 
agora que o mundo digital, on-line, robotizado e automatizado 
pode conviver com o trabalho aviltado, desvertebrado, desor-
ganizado, isolado, fragmentado e fraturado. Foi por isso que 
sugeri recentemente a hipótese de que o capitalismo de plata-

forma, aquele impulsionado e comandado pelas grandes cor-

porações globais, tem um algo que se assemelha à protoforma 
do capitalismo. Em pleno século XXI, com algoritmos, inteli-
gência artificial, internet das coisas, big data, Indústria 4.0, 5G 
e tudo o mais que temos deste arsenal informacional, não fal-
tam evidências que estão em curso verdadeiros laboratórios de 
experimentação do trabalho, com alta dose de exploração do 
trabalho (...). (destaques nossos) 

Assim, em nome da ampliação dos lucros e do cresci-
mento econômico, a redução de direitos é vista como a epopeia 
do nosso tempo pela classe dominante. De modo complementar, 
a ideologia neoliberal entende o desmonte do Estado Social 
como fundamental para o avanço econômico, mirando o Estado 
Mínimo, ignorando que a teia formada pelo bem-estar social foi 
uma das que permitiu a continuidade do capitalismo no século 
XX. Para além disso, com a transição do capitalismo industrial 
para o capitalismo financeiro muda a composição da força de 
trabalho – que avança em grande escala para o setor de serviços 
– e a lógica rentista passa a imperar inclusive no Estado (Cf. 
BRESSER-PEREIRA, 2017).  

No caso brasileiro, esse processo fica muito evidente 
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com a financeirização da nossa economia, que Lena Lavinas e 
Denise Gentil (2018, p. 195) explicam partindo da constatação 
da busca sistemática do mercado financeiro por conquistar no-
vos espaços de revalorização, tendo encontrado nos serviços 
providos pelo Estado, como saúde, educação e previdência so-
cial, um “nicho para se expandir”. Isso é feito com a colaboração 
do Estado, a partir do momento em que “reduz ou deteriora sua 
oferta pública de forma que desestimula a demanda da sociedade 
e a induz a buscar no mercado aquilo que deveria ser direito”.  

Foi o que ocorreu no período de 2003 a 2016 no país, em 
que houve grande processo de delegação ao setor financeiro de 
serviços prestados pelo Estado no campo da proteção social 
(LAVINAS; GENTIL, 2018, p. 195). A característica funda-
mental do período, segundo as autoras, foi a “financeirização em 
massa”, na qual os ganhos inflacionários foram substituídos pela 
“elevada renda de juros e demais modalidades de ganhos finan-
ceiros”, seja derivados do endividamento publico interno ou do 
crescente endividamento das famílias e empresas não financei-
ras (LAVINAS; GENTIL, 2018, p. 198). 

A opção brasileira foi pela a crescente financeirização da 
política social (LAVINAS, 2015) e desinvestimento na provisão 
e infraestrutura de serviços públicos. Passada mais de uma dé-
cada de esforços dos governos Lula (2003-2011) e Dilma (2011-
2016) em consolidar um modelo social-desenvolvimentista ba-
seado no consumo em massa (LAVINAS, 2015), o ataque de-
senfreado à estrutura de proteção social foi posto em prática a 
partir do governo Temer (2016-2018), com a Emenda Constitu-
cional 95/2016, que congelou gastos públicos por 20 anos, a re-
forma trabalhista de 2017, a reforma da Previdência de 2019 e 
inúmeras outras empreitadas de desmonte de serviços públicos.  

Efetivamente, tais medidas podem ser consideradas ata-
ques ao pacto social firmando pela Assembleia Nacional Cons-
tituinte de 1987. O reconhecimento dos direitos sociais como di-
reitos fundamentais, incluindo saúde, educação, assistência, 
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moradia, trabalho, previdência social e outros (art. 6o CRFB/88), 
não foi mera formalidade constitucional. Foi ali pactuado o pro-
jeto de construção de um Estado Social, que promoveria condi-
ções dignas de vida e de trabalho, bem como amparo em situa-
ções em que a coletividade precisa atuar, como na educação e 
cuidado das crianças, proteção de idosos e pessoas com maiores 
graus de dependência.  

Voltando a atenção especificamente para o tratamento 
constitucional das relações de trabalho, frisamos que a garantia 
do direito fundamental ao trabalho (art. 6o CRFB/88) difere da 
garantia dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras constan-
tes no art. 7o (FONSECA, 2006, p. 189). No caso do primeiro, 
sua efetivação depende de uma postura ativa do Estado, no sen-
tido de instrumentalizar a política econômica para garantir o di-
reito ao trabalho, o que passa por estruturar o mercado de traba-
lho, promover política de salários – inclusive de valorização do 
salário mínimo –, regulamentar profissões etc. (BERCOVICI, 
2019).  

Dessa forma, o contexto de garantia do direito funda-
mental ao trabalho precisa ser compreendido como inserido no 
projeto nacional pactuado na Constituição de 1988, que exige de 
nós uma reflexão aprofundada sobre o Estado nacional. Isso por-
que nos rege uma Constituição social e econômica, mas mais do 
que isso, uma Constituição dirigente. Ou seja, o texto constitu-
cional possui diretrizes que configuram imposições permanentes 
ao legislador (CANOTILHO, 2001), ao mesmo tempo em que 
representa um programa para o futuro, na medida em que reco-
nhece  os problemas nacionais e estabelece linhas de política es-
tatal para solucioná-las, guiando em direção a um Estado Social 
(BERCOVICI, 2005).  

Nesse sentido, como elucida Gilberto Bercovici (2019, 
p. 218), o valor social do trabalho e da livre iniciativa são fun-
damentos da República (art. 1o, IV da CRFB/88), mas esta úl-
tima, como toda liberdade pública, é relativa. Logo, “o bem estar 
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econômico geral, a busca pela igualdade material e do pleno em-
prego a limitam”, estando a livre iniciativa condicionada pelos 
fins e objetivos coletivos e vinculada em direção da utilidade 
social (BERCOVICI, 2019, p. 219).  

Por conseguinte, o desmonte Estatal perpetrado pela ló-
gica do mercado financeiro e pelas investidas contra direitos so-
ciais, em especial contra o Direito do Trabalho, fazem o Brasil 
marchar no sentido oposto ao programa de desenvolvimento so-
cial pactuado constitucionalmente. Acreditamos que, em mo-
mentos de ataque contra os mecanismos jurídicos que garantem 
dignidade à população, é preciso que retomemos os princípios 
que regem nosso ordenamento jurídico e tenhamos claros os ob-
jetivos da Constituição de 1988, para que possamos defender e 
efetivar seu projeto de nação. Nesse esforço, vale refletirmos so-
bre a noção de “controle civilizatório” a partir da legislação tra-
balhista, o que será feito no próximo item.  

 
3 O “CONTROLE CIVILIZATÓRIO” EM FACE DA FRAG-
MENTAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO 

 
O pintor expressionista norueguês Edvard Munch pintou, 

em 1893, a primeira versão da tela intitulada “O Grito”. A fa-
mosa tela retrataria uma figura andrógina, sobre uma ponte, que 
leva as mãos ao rosto, em uma expressão que parece congregar 
desespero e angústia. A pessoa que grita na imagem encontra-se 
distorcida, e, juntamente, o horizonte atrás de si se dilui, como 
se a vibração de suas cordas vocais fizesse vibrar, também, além 
de seu próprio ser, tudo que está à sua volta. E tudo se dissipa 
em um céu vermelho sangue. 

O atual contexto de fragmentação do Direito do Trabalho 
e, consequentemente, de derruição de sua sistemática garanti-
dora de um patamar protetivo mínimo pode, em parte, ser com-
parado à célebre obra de Munch. Trabalhadores e trabalhadoras, 
agora isolados e desolados, invisibilizados, ameaçados, 
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guardam, dentro de si, um grito repreendido. Mas diferente-
mente da figura retratada por Munch, não conseguem externar 
seu sofrimento, nem para si mesmos. Parece que até mesmo sua 
subjetividade foi colonizada pela estratégia do capital de sub-
jugá-los à inércia, ante à constante ameaça de desemprego e da 
falta de renda. 

Como forma de retificar este cenário, desponta a neces-
sidade de ressignificar e fortalecer o Direito do Trabalho. Mau-
rício Godinho Delgado (2017, p. 115) chama de “civilizar”, pon-
tuando que as funções do Direito do Trabalho são: melhoria das 
condições de pactuação da força de trabalho na vida econômica 
e social; seu caráter modernizante e progressista do ponto de 
vista econômico e social; seu papel civilizatório e democrático 
no contexto do capitalismo e; sua função política conservadora. 

Ao tratar da função civilizatória e democrática, Godinho 
Delgado (2017, p. 119) salienta que o Direito do Trabalho é um 
dos mais relevantes instrumentos de “inserção na sociedade eco-
nômica de parte significativa dos segmentos sociais despossuí-
dos de riqueza material, e que, por isso mesmo, vivem, essenci-
almente, de seu próprio trabalho”. E, ainda, pondera, que no Bra-
sil, até o início do século XXI, “somente 1/3 dos trabalhadores 
ocupados era regido pelo Direito do Trabalho, em contraponto 
com o percentual-padrão de mais de 80% de relevantes países 
capitalistas”3 (DELGADO, 2017, p. 135). Mais especificamente 
sobre o Brasil, acrescenta que: 

(...) neste País, milhões de pessoas laboravam em dinâmica 
qualificada pelos elementos integrantes da relação de emprego, 
porém sem que tivessem garantido o patamar civilizatório mí-
nimo característico do Direito do Trabalho. Observe-se que 
não se está falando de discriminação contra setores especiais 
da população, segmentos isolados (o que seria também grave, 
obviamente), porém trata-se de discriminação contra cerca de 
2/3 do pessoal ocupado no Brasil, algo que escapa inteiramente 
ao padrão mínimo de desenvolvimento da civilização ocidental 

 
3 Ele fala de Alemanha e França. 
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(DELGADO, 2017, p. 135) 
Assim, conquanto o Direito do Trabalho execute uma 

função política conservadora, conferindo legitimidade jurídica e 
cultural à relação produtiva básica da sociedade contemporânea, 
ele é, ainda, o meio pelo qual se atenuam as desigualdades deri-
vadas do modelo capitalista, conseguindo realizar um determi-
nado patamar de justiça social, distribuindo aos trabalhadores – 
no caso, os que possuem vínculo de emprego –, em alguma me-
dida, os ganhos do sistema econômico (DELGADO, 2017, p. 
116/118). 

Emerge, nesse contexto, a necessidade de se alcançar um 
“controle civilizatório”4 do trabalho e suas novas expressões, 
que a priori não são abrangidas pelo vínculo empregatício. O 
termo, importante elucidar, não é usado aqui como reforço de 
um padrão eurocêntrico, que compreende a história da Europa 
como projeto global a ser seguido por todos os povos. Logo, não 
estamos a contrapor “civilização” a “estado de natureza” ou “pri-
mitividade”, que seria, de modo racista, imputada a povos não-
europeus. Pretendemos, seguindo o projeto de Godinho Delgado 
(2019), opor “civilização” a “barbárie”, no sentido de buscarmos 
patamares de dignidade humana que garantam direitos funda-
mentais e, ao mesmo tempo, respeitem o multiculturalismo (Cf. 
BENHABIB, 2004).  

A busca por um piso mínimo de proteção, bem como 
pelo trabalho formalizado através do vínculo empregatício é, 
ainda em 2020, o mecanismo mais eficiente de “civilizar” as re-
lações laborais, garantindo segurança para trabalhadoras e traba-
lhadores. O trabalho, enquanto direito fundamental social é as-
segurado pelo artigo 6º da Constituição de 1988, mas é com a 
valorização do trabalho que se alcança a justiça social (art. 170, 
caput, CRFB/88), respeitado o equilíbrio entre os valores sociais 

 
4 O termo, também, é de Maurício Godinho Delgado (2019, p. 577), que o emprega 
quando fala da terceirização, objetivando trazer o fenômeno, “ao máximo, para dentro 
das fronteiras juslaborativas”. 
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do trabalho e da livre iniciativa (art. 1o, VI, CRFB/88), como 
abordamos anteriormente. 

Todavia, não foram somente os movimentos econômicos 
e políticos do capital que erodiram as estruturas clássicas em 
torno das quais se sustentam as relações de trabalho, muito atre-
ladas ao modelo fordista de produção e a padrões masculinos e 
eurocêntricos de trabalhadores. Sua lógica irradiou-se, também, 
no campo jurídico. O Direito do Trabalho no Brasil parece, cada 
vez mais, trilhar o caminho oposto daquele pactuado na Consti-
tuição, com legisladores, políticos e juristas fechando os olhos 
aos seus princípios basilares.  

As alterações estruturais do ramo, promovidas pela Lei 
13.467/2017 – chamada de “reforma trabalhista” – e pela Lei 
13.429/2017 – que regulamentou a terceirização irrestrita –, ata-
caram sua base principiológica e procuraram aproximá-lo do Di-
reito Civil. Assim, a tentativa foi de enfraquecer a imperativi-
dade da norma laboral e trocá-la pela autonomia da vontade, que 
recebeu ênfase e prestígio incompatível com as bases do Direito 
do Trabalho. 

Inclusive, em momentos de crise, como o atual estado de 
calamidade provocado pelo novo coronavírus (COVID-19), em 
que a força dos princípios trabalhistas inseridos na Constituição 
de 1988 é testada, nem mesmo estes resistem. É o que se denota, 
a título ilustrativo, do julgamento da ADI 6363, em que o Su-
premo Tribunal Federal, diante do que dispõe o art. 11, §4º, da 
MP 936/2020, afastou a necessidade de negociação coletiva, 
para que haja redução do salário e jornada, em confronto com o 
estatuído pelo art. 7º, VI, da CRFB/88. 

Saliente-se que o isolamento da classe trabalhadora – e 
do próprio Direito do Trabalho –, antecede a crise sanitária. A 
flexibilização e fragmentação dos institutos trabalhistas e das 
formas de execução do labor, que acompanham o movimento 
neoliberal, com ênfase maior nos últimos anos, amordaçaram 
trabalhadoras e trabalhadores frente à (des)estruturação do 
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trabalho, num ciclo permanente de reforço de um dos pilares de 
manutenção do sistema capitalista, que é o trabalho estranhado 
(MARX, 2004). 

Nesse sentido, a perversidade do atual sistema chega ao 
ponto de que, mesmo vencida a alienação com a tomada de cons-
ciência por algumas pessoas da exploração de sua força de tra-
balho, suas reivindicações ficam isoladas em meio a um modelo 
de prestação de serviços que segrega postos de trabalho e cuja 
ideologia prega o individualismo. O trabalho deixa de ser soli-
dário e torna-se solitário. Se existirem ouvintes deste “grito”, 
muito dificilmente ele será reverberado. Muitos não ouvirão, ou-
tros ouvirão apenas um ruído, outros ainda irão julgar aqueles 
que gritam como baderneiros, ou loucos, ou mal intencionados. 

Essa lógica segregacionista, que elide a solidariedade en-
tre trabalhadoras e trabalhadores, ressaltamos, não é um movi-
mento fortuito do capital. Pelo contrário, é inerente a ele. Ri-
cardo Antunes (2013, p. 20-21) destaca como exemplos desta 
fenomenologia de ruptura com os laços formais de contratação 
e regulação da força laboral: 

1) erosão do trabalho contratado e regulamentado, dominante 
no século XX, e sua substituição pelas diversas formas de tra-
balho atípico, precarizado, “voluntário”; 
2) a criação de “falsas” cooperativas a fim de dilapidar ainda 
mais as condições de remuneração dos trabalhadores, erodir 
seus direitos e aumentar os níveis de exploração da força de 
trabalho; 
3) o “empreendedorismo” que se configura cada vez mais 
como forma oculta de trabalho assalariado e multiplica as dis-
tintas formas de flexibilização de horário, salarial, funcional ou 
organizativa; 
4) a degradação ainda mais intensa do trabalho do imigrante 
em escala global. 

O autor também destaca: 
(...) é nesse quadro que os capitais globais estão exigindo o 
desmonte da legislação social protetora do trabalho em várias 
partes do mundo e ampliando a destruição dos direitos sociais 
que foram arduamente conquistados pela classe trabalhadora 
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desde o início da Revolução Industrial, em especial após 1930, 
quando se toma o exemplo brasileiro (ANTUNES, 2013, p. 21) 

Assim, o apelo ao individualismo e a corrosão dos laços 
que unem a classe trabalhadora, inerentes ao novo modelo neo-
liberal, são determinantes para perpetuação da atual lógica do 
capital. Consequentemente, um dos contrapesos para se alcançar 
o controle civilizatório do trabalho estaria na (re)união de traba-
lhadoras e trabalhadores, sejam em torno de seu ente coletivo, 
ou por meio de grupos operários. Quando um grupo de pessoas 
grita, ou clama por direitos e mudanças, o interlocutor percebe a 
mensagem com outros olhos, sendo mais provável que suas vo-
zes sejam ouvidas e ecoem entre seus semelhantes. 

Irônica e felizmente, a mesma tecnologia que distancia o 
tomador de serviço do obreiro, que permite o controle remoto do 
trabalho e reconfigura as formas de prestação do labor – como é 
o caso dos motoristas de aplicativos –, pode ser usada para agre-
gar a classe trabalhadora. A título ilustrativo, em 2013, no Brasil, 
as redes sociais e meios digitais de comunicação levaram às ruas 
milhões de brasileiras e brasileiros que protestaram sobre os 
mais diversos temas. Em 2019, motoristas de aplicativo combi-
naram, por meio de grupos de WhatsApp, uma greve geral de 
âmbito mundial que aconteceu no dia 08 de maio, em protesto 
por melhores condições de trabalho. De forma similar ocorreu a 
paralisação de 1º de julho de 2020, dos entregadores de comida 
por aplicativos. 

Nesse norte, são várias as possibilidades de resistência 
que podem ser exploradas pelos trabalhadores, algumas com 
contornos grevistas, a exemplo do boicote, desconexão em 
massa e greves gerais (OLIVEIRA; MORAES, 2019, p. 122). 
Para que ocorram, porém, é necessário fomentar o espírito de 
solidariedade e, mais que isso, garantir por meio do Direito que 
a organização coletiva de trabalhadoras e trabalhadores, não im-
porta a forma assumida, seja respeitada enquanto direito funda-
mental (art. 8o, CRFB/88).   

Ademais, no atual contexto de transnacionalização de 
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empresas, outros mecanismos podem ser capazes de atenuar as 
mazelas da atual conjuntura do capital global. Citamos, a título 
ilustrativo, o código de conduta socialmente responsável, no 
qual há a internalização de padrões de trabalho justos que a em-
presa assume o compromisso de manter em todos os territórios 
nacionais em que desenvolve sua atividade econômica. “Civi-
liza-se”, assim, a prestação do trabalho, estabelecendo um pata-
mar mínimo de direitos independente do território em que a ati-
vidade econômica esteja estabelecida (BAYLOS, 2005, p. 108). 

Neste norte, Antonio Baylos (2005, p. 109) pondera que 
este compromisso é assumido unilateralmente pela empresa, 
mas isso envolve: 

(...) que las empresas transnacionales que asumen estos com-

promisos deben cumplir y hacer cumplir este conjunto de de-

rechos en su actividad empresarial a lo largo del mundo, una 

especie de suelo mínimo de derechos para todos los trabaja-

dores de la misma con independencia por tanto del lugar o del 

territorio en el que se localicen las sedes de la empresa tras-

nacional y del contexto legal y social que corresponde a aque-
llos. 

Antonio Baylos (2005, p. 111) menciona, ainda, uma 
evolução dessa alternativa, com a consequente modificação gra-
dual da natureza unilateral das regras estatuídas e deslocamento 
em direção a fenômenos participativos e à negociação coletiva. 
Assim, em uma segunda fase de desenvolvimento dessa fórmula, 
para regular o espaço transnacional das relações de trabalho, 
despontaria o acordo marco transnacional. 

Os acordos marco transnacionais impõem condições 
mínimas de trabalho em todos os centros da empresa transnaci-
onal. Além disso, o núcleo de direitos que o instituto regula está 
relacionado a três grandes grupos, que coincidem com os pa-
drões de trabalho justos declarados pela OIT: fixação de salário 
mínimo, limitação da jornada de trabalho, estabelecimento de 
marco normativo mínimo em matéria de segurança e saúde no 
local e trabalho (BAYLOS, 2005, p. 113-114). 

No entanto, deve-se ressaltar que ambos os instrumentos 
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mencionados têm problemas no que diz respeito à possibilidade 
de impor coercitivamente seu cumprimento pela via judicial 
(BAYLOS, 2005, p. 124). Apesar disso, não deixam de ser al-
ternativas para a busca de um controle civilizatório das relações 
laborais. 

Nesse contexto de (re)organização de trabalhadores e tra-
balhadoras, ainda que através dos meios telemáticos, verifica-se 
que os sindicatos têm um papel de destaque na negociação com 
as empresas, restaurando parte do equilíbrio perdido com a fra-
gmentação do trabalho. Inclusive, é por meio das entidades co-
letivas que o elemento democrático se mostra nítido no Direito 
do Trabalho, ao dar voz aos anseios de grupos obreiros. As Con-
venções n. 98 e n. 154 da OIT, ambas ratificadas pelo Brasil, são 
instrumentos que exortam a construção dialógica de soluções 
pela negociação coletiva, que também tem o potencial de facili-
tar a aplicação das demais normas internacionais de proteção ao 
trabalho. 

Nessa linha de raciocínio, o fortalecimento da organiza-
ção de trabalhadoras e trabalhadores, especialmente por meio 
dos sindicatos, é uma das formas de garantir direitos e permitir 
que reivindicações sejam ouvidas por meio da pressão coletiva. 
Tal organização permite, em especial, a negação da ideologia 
individualista, exacerbando problemas e dificuldades vividas 
pela maioria das pessoas que vivem de seu trabalho. Dentre as 
possibilidades, a celebração de acordos coletivos locais e, até 
mesmo, transnacionais, amparados em convenções internacio-
nais da OIT, pode ser uma forma de “civilizar” as relações de 
trabalho dentro ou fora das fronteiras. 

Desse modo, o controle civilizatório das relações de tra-
balho, que objetiva aproximar trabalhadoras e trabalhadores da 
proteção legislativa decorrente do vínculo empregatício, bem 
como garantir um piso de direitos sociais ao maior número de 
pessoas, propiciando a construção de um patamar civilizatório 
mínimo, pode ser alcançado, sobretudo, através da reunião da 
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classe trabalhadora, seja em torno do sindicato ou grupos orga-
nizados – em âmbito nacional ou supranacional –, com o intuito 
de tornar uníssona suas demandas, dando som a gritos emudeci-
dos pela exploração.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Na obra “A arte da conversação” (1950), René Magritte 

retrata um empilhamento de blocos de rochosos, compondo um 
grande muro assimétrico. As rochas que formam a base desse 
empilhamento e que estão ao centro dele formam a palavra fran-
cesa “rêve”, ou seja, “sonho”. Olhando para tal muro gigantesco, 
duas pequenas figuras humanas, quase que imperceptíveis, con-
templam tamanha construção em uma paisagem árida. Da forma 
como representado, temos a impressão incômoda da petrificação 
do sonho, concreto e eterno como as pedras, mas aprisionado 
entre outras concretudes, além de dificilmente visível aos ho-
mens que o encaram.  

O que a atualidade nos faz encarar, conforme tentamos 
apresentar neste texto, é esse muro de pedras, imenso e intrans-
ponível, de um sistema que nos espolia cotidianamente e nos 
afasta percepção de que somos interdependentes. Por isso, a or-
ganização coletiva, reinventada, pode ser a força para contrapor 
um sistema econômico que, por um lado, retira pouco a pouco 
garantias mínimas para que indivíduos tenham trabalho e renda 
e, por outro, corrói as estruturas do Estado Social, esfacelando a 
teia de proteção social que ampararia pessoas que, diante das no-
vas formas de trabalho e da redução dos postos de emprego, não 
têm e, cada vez mais, não terão alternativa de sustento.  

Refletir sobre a ideia de delimitarmos um “controle civi-
lizatório” e sobre papel do Direito do Trabalho na garantia de 
patamares mínimos para uma vida digna reforça a importância 
de resistirmos ao desmonte dos direitos sociais. Isso sem nos lu-
dibriarmos com a disciplina jurídica, entendendo seus limites e 
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sua função dentro do capitalismo, mas também ressignificando 
e dando novas formas a um sistema de proteção do trabalho pac-
tuado na Constituição de 1988 e que, enquanto direito funda-
mental, deve ser efetivado.  

As obras de arte aqui descritas tentaram aproximar a lei-
tora e o leitor dos sentimentos que nos emergem ao tratar do 
tema, buscando uma conexão diferente da frieza e dureza da ra-
cionalidade das palavras. Sobre o quadro de Magritte, acredita-
mos que por meio da construção coletiva é totalmente possível 
enxergarmos o sonho em meio às rochas e, até mesmo, libertá-
lo do monte de pedras que o bloqueiam.  

Por fim, queremos reforçar o orgulho deste artigo inte-
grar uma obra em homenagem aos 20 anos do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Direito Político e Econômico da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tão importante tema 
como a crise do Estado Social e as dificuldades de garantir a 
proteção de direitos no atual cenário nacional merecem toda 
nossa atenção e reflexão. Agradecemos nominalmente à Profa. 
Patricia Tuma Martins Bertolin e ao Prof. José Francisco Si-
queira Neto, grandes referências do PPGDE-UPM, que tanto nos 
ensinam e que tanto se empenham pela construção do conheci-
mento e difusão de pesquisas jurídicas de qualidade no Brasil.  
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