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RESUMO 

 

O trabalho escravo, existente em inúmeras sociedades e, em especial, no Brasil colonial, 

continua a ter implicações na atualidade. A prática, além das consequências danosas ao ser 

humano submetido a formas indignas de vida, acarreta impactos ao meio ambiente natural e do 

trabalho. A despeito das legislações nacionais e internacionais, situações análogas à escravidão 

permanecem sendo praticadas no país trazendo efeitos ambientais e sociais. Nesse contexto, 

esta dissertação demonstra como os referidos fenômenos estão interligados e são 

interdependentes, formando um sistema. Por meio de uma pesquisa qualitativa, descritiva e 

explicativa, com método hipotético-dedutivo para uma abordagem jurídico-teórica, analisam-

se fontes documentais, bibliográficas e legislativas. Como marco teórico, o estudo propõe uma 

releitura do pensamento sistêmico de Fritjof Capra e dos documentos normativos e doutrinários 

da Organização Internacional do Trabalho – OIT. A investigação permite concluir pela 

existência de um verdadeiro sistema degradante laborambiental, já que se observa que a prática 

do trabalho escravo origina uma série interdependente de intervenções negativas no meio 

ambiente natural e do trabalho. A partir da conclusão da existência desse sistema, reivindica-se 

a ação do governo e de particulares para sua erradicação por meio do fomento à criação de 

ofícios dignos, como é o caso dos empregos verdes, que visam à exploração ambiental 

consciente e sustentável. 

 

Palavras-chave: Degradação ambiental. Meio ambiente natural. Meio ambiente do trabalho. 

Sistema. Trabalho escravo.  

  



 

ABSTRACT 

 

The slave labor, existing since the discovery of Brazil, has remained in history until the present 

day. The practice, besides the harmful consequences to the human being, that submits to 

undignified forms for survival causes impacts on the natural environment and the work. In spite 

of national and international legislation they are still being practiced in the country bringing 

environmental and social implications. However, in the places where slave labor is practiced, 

there is a scenario of degradation of the work and natural environment. In this context, the 

objective of this research is to investigate if the existence of these phenomena are 

interconnected and interdependent, which would form the system. The research approach was 

qualitative, descriptive and explanatory, being the chosen method the hypothetical-deductive 

with legal-theoretical approach. The techniques used were the analysis of documentary, 

bibliographic and legislative sources. As a theoretical framework, it will use a rereading of 

Fritjof Capra's systemic thinking and the normative and doctrinal documents of the 

International Labor Organization - ILO. Given the investigation it is concluded that there is a 

system from the moment the slave work is performed, when negative interventions in the work 

environment and the natural environment begin. From the conclusion of the existence of this 

system is expected the governmental and private initiative to eradicate it from the creation of 

decent jobs aimed at conscious and sustainable environmental exploitation. 

 

Keywords: Ambiental degradation. Natural environment. Work environment. System. Slavery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em diversas sociedades históricas, o ser humano explora a natureza de forma 

predatória para garantir sustento próprio e sobrevivência. A partir daí, surgem as relações de 

exploração do trabalho e do meio ambiente objetivando também a acumulação de riquezas. 

Observando esse longo processo, entende-se que o trabalho escravo sempre esteve presente na 

história da humanidade, porém com acepções muito diferentes das encontradas atualmente. Na 

antiguidade, o trabalho manual era conceituado negativamente como adstrito às noções de 

tortura, sofrimento e castigo, sendo relegado como pena a pessoas escravizadas. Este modo de 

exploração do homem na antiguidade não estava aliado, como na modernidade, ao preconceito 

racial, mas sim a derrotados em guerras ou pessoas com dívidas. Porém, com o passar dos anos 

e com as transformações sociais, a condição de escravo foi reformulada, passando a se basear 

no poder econômico e na discriminação racial. Na idade média, com o feudalismo, institui-se o 

modelo da servidão, depois, no século XV, com a era mercantilista, a burguesia inicia as 

grandes navegações e, com a exploração de novos territórios, surge a escravização dos negros 

e índios, quando a escravização passa a ser fruto de uma visão eurocêntrica e da parcialidade 

étnica e racial. 

No Brasil, desde o período colonial até as vésperas da República, o trabalho escravo 

foi um fenômeno social legitimado que alicerçava pessoas não-brancas como mercadorias, 

representando status social e poder econômico. Apesar de ter sido declarada extinta no final do 

Império, há cerca 130 anos, a prática escravagista ainda persevera nas terras brasileiras em 

variados empreendimentos econômicos e também em diferentes modalidades, tanto na área 

rural como no espaço urbano, persistindo, no entanto, seu caráter de segregação social e racial. 

Atualmente, a escravidão constitui uma grave violação à liberdade e à dignidade da pessoa 

humana, além de ser considerada crime no Brasil, como previsto pelo artigo 149 do Código 

Penal, que tipifica diferentes modalidades: trabalho forçado, jornada exaustiva, trabalho em 

condições degradantes e servidão por dívidas. Atualmente, muitas situações de escravização 

não se caracterizam pelo fato de a pessoa ter sido coagida a trabalhar como escrava, sendo 

recorrente seu aliciamento por meio de engodos e falsas promessas pelo empregador ou 

intermediários. 

Nessas situações de exploração indigna do trabalho humano, é possível ainda 

verificar intervenções negativas no meio ambiente do trabalho e natural, com graves danos à 

natureza devido à exploração predatória, o que permite estender suas consequências também 

para a sustentabilidade ecológica. A preservação do meio ambiente e a dignificação do trabalho 
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são, portanto, metas que se relacionam pelos princípios constitucionais de direitos humanos e 

de preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Apesar de serem ramos 

distintos do Direito, a maneira como a pessoa humana se relaciona com seus semelhantes e com 

o meio ambiente pode conduzir a um fenômeno comum: a degradação laboral e natural. Assim, 

para além das questões econômicas envolvidas na exploração da mão de obra e dos recursos 

naturais, o grande desafio do debate acerca do trabalho escravo e da degradação do meio 

ambiente é fazer face à ameaça que representam ao direito à vida e à dignidade humana. 

Considerando que a ocorrência de trabalho escravo contemporaneamente se dá em 

simultaneidade com a degradação do meio ambiente natural e do trabalho, pode-se questionar 

qual seria a relação entre o trabalho escravo e a degradação ambiental. Observa-se que os casos 

práticos atuais de trabalho escravo, tanto em área urbana quanto no meio rural, apresentam 

características comuns, mesmo quando há variação na atividade econômica que lhes dão 

origem: há semelhança no perfil das vítimas, na forma de aliciamento, nas relações com o 

obreiro e também nos prejuízos ao meio ambiente. 

O diálogo das fontes, diante deste impasse, é instrumento de grande valia para a 

tentativa de solução desses problemas no sentido em que as normas jurídicas não se excluem, 

mesmo que pertencentes a ramos jurídicos distintos, mas se complementam. Dessa forma, o 

diálogo entre normas de direito do trabalho e direito ambiental é tendência em diversos tribunais 

do Brasil para a solução de conflitos na solução de conflitos ambientais. 

Nesse sentido, o presente trabalho se prestará à análise dos referidos fenômenos, 

guiado pela seguinte pergunta-problema: Existe alguma relação entre o trabalho escravo 

contemporâneo, a degradação do meio ambiente do trabalho e o meio ambiente natural? 

 Essas similaridades levam à hipótese de que haveria uma relação de 

interdependência entre a escravidão contemporânea e a degradação ambiental. Nesse sentido, 

esta pesquisa busca demonstrar que esses dois fenômenos formam um único sistema, não 

podendo ser compreendidos (nem combatidos) como acontecimentos isolados. 

Assim, a ideia de um sistema degradante laborambiental – objeto deste estudo – 

tem origem na compreensão de que esses dois grandes desafios que perseguem a humanidade 

desde a antiguidade até os dias atuais não podem ser considerados em separado ou de forma 

estanque, sendo problemas sistêmicos, porque estão interligados e são interdependentes.  

Diante dos problemas propostos, parte-se da hipótese que compreensão desse 

fenômeno de forma sistêmica favoreceria a implementação de medidas para a eliminação tanto 

da escravidão quanto da destruição ambiental, que constituem graves ameaças ao direito à vida 

e à dignidade humana. Uma dessas medidas, apresentadas na pesquisa a título de exemplo, seria 
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o fomento ao desenvolvimento de postos de trabalho que prezem pelo trabalho decente, bem 

como pela proteção ao meio ambiente, como é o caso dos empregos verdes, criados pela 

Organização Internacional do Trabalho – OIT.  

Para alcançar uma resposta aos problemas propostos, estabeleceram-se alguns 

objetivos. Como objetivo geral, buscou-se analisar as consequências no meio ambiente natural 

e do trabalho nas ocorrências de trabalho escravo. Como objetivos específicos, buscou-se: a) 

discorrer sobre a evolução histórica do trabalho escravo no mundo e na humanidade; b) 

Proceder a análise retrospectiva das normas que regulamentaram e regulamentam o trabalho 

escravo e a proteção ambiental no Brasil; c) analisar os aspectos do trabalho escravo 

contemporâneo;  d) identificar a ocorrência do sistema degradante laborambiental e suas 

características; e) identificar e descrever em casos concretos o sistema degradante 

laborambiental e f) propor alternativas para empreendimentos  que prezem por postos de 

trabalho decentes aliados a sustentabilidade ambiental. 

Vislumbrando demonstrar essa hipótese de trabalho, proceder-se-á a uma pesquisa 

qualitativa, descritiva e explicativa, que se vale do método indutivo-dedutivo com abordagem 

jurídico-teórica de fontes documentais, bibliográficas, legislativas além de estudo de caso.  

Como marco teórico, utiliza-se, no segundo capítulo, da pesquisa de Gilberto Freyre 

e Laurentino Gomes para a contextualização histórica do trabalho escravo no Brasil, no terceiro 

capítulo da pesquisa de André Barreto Campello para normatização do trabalho no Brasil, no 

quinto capítulo o estudo propõe uma releitura do pensamento sistêmico de Fritjof Capra e em 

toda pesquisa,  dos documentos normativos e doutrinários da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT.  

A pesquisa está dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo, discute, a partir 

de uma análise bibliográfica interdisciplinar e de documentos históricos, o funcionamento do 

trabalho escravo no Brasil desde a chegada dos portugueses – tornando os índios cativos – até 

o tráfico de africanos como escravos. Neste contexto, demonstra-se a relação de exploração da 

natureza pelo homem para a produção de riquezas.  

No segundo capítulo, analisa-se a legislação relativa ao trabalho escravo no Brasil, 

desde a colonização até os dias atuais, descrevendo os períodos de permissividade da escravidão 

e sua abolição perante as normas nacionais e internacionais ratificadas pelo Brasil. Neste 

capítulo, também se discute a evolução das normas ambientais no Brasil, no referido período.  

O terceiro capítulo dedica-se ao estudo do conceito de “trabalho escravo”, seu 

reconhecimento tardio pelo Estado brasileiro, suas formas na perspectiva do artigo 149 do 
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Código Penal, os dados atuais do trabalho escravo no território brasileiro bem como o perfil das 

vítimas.  

No quarto capítulo, demonstra-se a teoria sistêmica de Fritjof Capra (2007) e seus 

fundamentos por meio de uma análise da relação do trabalho escravo com a degradação do meio 

ambiente, caracterizando, por fim, o sistema degradante laborambiental.  

No quinto e derradeiro capítulo, analisam-se amostras de algumas atividades que 

comumente empregam o trabalho escravo e degradam o meio ambiente, buscando demonstrar 

em casos concretos o funcionamento prático do sistema degradante laborambiental como 

fundamento para a eliminação do problema. Nessa perspectiva, evidencia-se a iniciativa de 

criação de empregos verdes pela OIT em vista de gerar postos de trabalho decentes aliados à 

preservação ambiental. 

A análise sistêmica dessas questões é um importante mecanismo para a eliminação 

da cadeia degradante laborambiental, possibilitando a erradicação do trabalho escravo e da 

exploração predatória do meio ambiente. Para Capra (2007), somente a visão sistêmica é capaz 

de levar a uma solução viável: a sustentabilidade. E a presente pesquisa busca demonstrar, pela 

abordagem sistêmica do trabalho escravo contemporâneo e da degradação ambiental, soluções 

sustentáveis de erradicação. Considerar os aspectos social, ambiental e econômico do 

desenvolvimento sustentável é um desafio para os países já que a harmonização desses 

elementos implica na imposição de restrições às atividades econômicas por meio de legislações 

mais rígidas, na implementação de políticas públicas e privadas de fomento à sustentabilidade 

e de investimento em tecnologias e métodos mais seguros de exploração do trabalho e da 

natureza. Desafios a que o estado democrático de direito não pode se furtar. 
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2 O HOMEM, A NATUREZA E O TRABALHO: UMA INTRODUÇAO ÀS 

RELAÇÕES DE DOMINAÇÃO 

 

Comparado à história de tantos milhares de famílias escravas, o infortúnio imerecido 

dos outros homens torna-se uma incógnita secundária do grande problema dos 

destinos humanos. Só eles com efeito sentem uma dor ao lado da qual a de tantos 

proletários – de não ter nada e ninguém no mundo que se possa chamar de seu – é até 

suave: a dor de ser de outrem: 'Somente o escravo é infeliz' é uma frase que poderia 

ser escrita com verdade no livro das consolações humanas.  

(NABUCO, Joaquim. O abolicionismo, p. 55) 

 

 

O trabalho é para o homem, originariamente, uma forma de garantir a 

sobrevivência. À medida que as relações sociais se complexificam, as necessidades humanas 

se transformam, gerando novas demandas em relação ao trabalho. Nesse contexto, o homem 

passa a se relacionar com a natureza de modo exploratório para satisfazer não só suas 

necessidades vitais como também seu desejo de conforto, segurança e diferenciação social. 

Ao longo da História, a relação do homem com a natureza passa da dependência 

total para uma incessante busca por dominação. Para Mariano et al. (2011), na era primitiva, 

em que o homem era nômade, o trabalho era realizado apenas para sobrevivência. No entanto, 

visando dominar progressivamente a natureza, o homem criou novas habilidades tecnológicas 

e novas ferramentas facilitadoras do trabalho, possibilitando condições de vida mais 

confortáveis e a acumulação de riquezas. Assim, organizaram-se novas formas sociais de 

interação, que fizeram surgir os regimes hierárquicos e discriminatórios e a exploração do 

homem pelo homem, sempre em simetria com a exploração da natureza – funcionamento que 

persiste até os dias atuais. 

O desrespeito à vida e à saúde do trabalhador e a destruição do meio ambiente são 

fenômenos originados no mesmo contexto socioeconômico, tendo importantes consequências 

para a sobrevivência humana. A degradação, para o trabalhador, tem como efeito doenças e 

acidentes do trabalho; ao passo que para o meio ambiente natural, a degradação resultaria na 

perda do equilíbrio dos ecossistemas, na extinção de biomas, na poluição de águas, na 

destruição dos solos férteis e no extermínio de espécies (PADILHA, 2011).  

À diferença da escravidão na Antiguidade, atualmente a prática é proibida por lei, 

mas persiste por ser extremamente lucrativa, assim como a exploração desmedida dos recursos 

naturais. A investigação de toda a cadeia de produção de algumas atividades econômicas 

conduz não apenas a sua compatibilidade com o trabalho degradante, mas também à 

deterioração do meio ambiente. Um exame minucioso dessas relações permite vislumbrar 

mecanismos de enfrentamento das vulnerabilidades socioambientais. 
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Tanto na cadeia de degradação humana, quanto na cadeia de degradação ambiental, 

há uma variedade de impasses que podem ser resumidos no fato de que as necessidades 

humanas são ilimitadas ao passo que os recursos naturais – explorados para a satisfação dessas 

necessidades e desejos – são limitados e esgotáveis. Dessa forma, essa pesquisa propõe a 

investigação do trabalho em condições degradantes como uma das espécies de trabalho em 

condições análogas a de escravo e sua relação com a degradação do meio ambiente, buscando 

mostrar como esses fenômenos interferem um no outro, resultando na formação de um sistema 

de degradação humana e ambiental. 

Neste estudo, a compreensão sistêmica entre as relações escravagistas e a 

exploração do meio ambiente natural será realizada por meio de um recorte contemporâneo. No 

entanto, a análise dos aspectos históricos é necessária para demonstrar que esse sistema de 

degradação é um fenômeno inerente às atividades econômicas no Brasil desde a colonização 

até o século XXI. 

 

2.1 O trabalho escravo na história da humanidade 

 

O trabalho escravo está presente em toda história da humanidade, tendo sido 

legitimado por muitos séculos e em sociedades distintas, mas adquirindo significados, formas 

e objetivos diferentes ao longo da história. Para Gomes (2019), a escravidão sempre existiu, 

desde a pré-história até a contemporaneidade, sendo que não há nenhuma região do planeta que 

não tenha abrigado essa instituição. 

A etimologia da palavra deriva do grego bizantino sklábo, sklabenós, ‘eslavo’, mais 

tarde ‘escravo, cativo’, e este de sloveninu, uma vez que era o nome que se dava à família de 

povos eslavos, chegando até as línguas atuais por meio do latim médio sclavu (“eslavo”), que 

se refere ao eslavo aprisionado (FONTES; RIBEIRO, 1988). Observa, ainda, Gomes (2019) 

que a palavra slavus designava os povos habitantes da região dos Balcãs, Leste Europeu, sul da 

Rússia e margens do Mar Negro, que foi uma importante fornecedora de mão de obra cativa 

escrava para o Oriente Médio e o Mediterrâneo até o início do século XVIII. Isso significa que 

se tratavam de escravos brancos, de olhos e cabelos claros, não de pessoas negras como 

preconceituosamente se convencionou imaginar nos estereótipos contemporâneos. 

Primitivamente, no caso das tribos, a escravidão compreendia apenas um período 

transitório da vida, uma situação de espera antes que os vencedores devorassem os vencidos 

para se apossarem de sua força e coragem. Nesse contexto, o escravo tinha valor de uso, não de 

troca, pois se acreditava que seu espírito guerreiro se incorporaria a outras pessoas (VIANA, 
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2006). Das antigas civilizações até a contemporaneidade, o trabalho escravo foi responsável 

pela construção de cidades, pelo desenvolvimento econômico de grandes metrópoles, além de 

vitórias dos povos em guerra, como assevera Gomes:  

O uso de mão de obra cativa foi o alicerce de todas as antigas civilizações, incluindo 

a egípcia, a grega e a romana. Era um dos principais negócios dos vikings, na idade 

média, deu sustentação ao desenvolvimento da Inglaterra, das França, da Espanha, da 

Rússia, da China e do Japão. Floresceu entre os povos pré-colombianos da América, 

como os Incas do Peru, e os Astecas, do México.  Assegurou a prosperidade de 

Veneza, Genova e Florença no auge do Renascimento Italiano. A expansão do Islã foi 

possível mediante a escravização de milhares de milhares de pessoas. O filósofo grego 

Aristóteles era senhor de escravos. Thomas Jefferson, autor da Declaração de 

Independência dos Estados Unidos, segundo o qual todos os seres humanos nasceram 

livres e com direitos iguais, também. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, 

herói da Inconfidência Mineira, foi dono de pelo menos seis cativos (GOMES, 2019, 

p. 64). 

 

A escravidão nas antigas civilizações não era justificada pela condição étnica ou 

racial, como já mencionado, mas derivava de guerras ou dívidas. Viana (2006) esclarece que, 

no caso dos gregos e romanos, não havia distinção nem mesmo nos trajes, tendo em vista que 

os escravos se vestiam como homens livres, podendo inclusive ter sua mobilidade viabilizada 

pela alforria comprada ou dada. Nesse contexto, Platão1 e Aristóteles2 reconheciam e defendiam 

o sistema escravagista. Platão afirmava que o escravo, por natureza, nasce para servir e 

obedecer ordens. Por outro lado, Aristóteles asseverava que para adquirir cultura era necessário 

ter riqueza e ócio, o que justificava a escravidão, pois enquanto os escravos trabalhavam, 

restava tempo ocioso para as reflexões do homem da polis (BORIN; BORIN, 2008). 

Na Roma antiga, a sociedade era estruturada a partir da divisão em estamentos: 

patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os patrícios representavam a classe dominante, 

possuidores dos mais amplos direitos e os únicos a terem o título de cidadão romano (status 

civitatis), uma vez que eram descendentes dos fundadores de Roma. Os clientes eram os 

estrangeiros acolhidos pelos patrícios, sendo por eles protegidos em troca de favores pessoais 

e também como símbolo de poder: quanto mais clientes um patrício possuísse, maior seu 

reconhecimento social. Os plebeus eram os artesãos e agricultores que habitavam as margens 

da cidade de Roma em regiões denominadas “asilos”, eram uma classe desprezada pelos 

                                                           
1 Platão foi nasceu na cidade de Atenas em 428/427 a. C e morreu em 347 a. C. O filósofo viveu em um 

momento de revolução cultural em que acontecia um conflito entre a oralidade e a escrita, vencendo a escrita. 

Sua contribuição para a filosofia consiste na descoberta de uma realidade superior ao mundo sensível, uma 

dimensão suprafísica ou metafísica. Foi fundador da Academia em Atenas (REALE; ANTISERI, 2004a, p.131-

137).  
2 O filósofo grego Aristóteles nasceu em 384/383 a. C., em Estagira, na fronteira macedônica e morreu em 322 

a.C. Formou-se na escola denominada histórico- genética, e interpretou várias obras, sobretudo de Metafísica.  

Aristóteles foi aluno de Platão e professor de Alexandre o grande, que mais tarde seria rei da Macedônia.  

Fundou a escola de Liceu ou Perípato, onde ministrava seus ensinamentos. (REALE; ANTISERI, 2004a, p. 187-

189).  
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patrícios – apesar de livres, não eram detentores de muitos direitos, não podendo participar do 

culto, por exemplo, nem tinham poder econômico (COUTINHO et al., 2018). Havia, por fim, 

os escravos, que assim se tornavam em virtude do nascimento, da guerra ou de dívidas não 

pagas. Esses indivíduos não eram reconhecidos como integrantes da sociedade romana, mas 

apenas como res (coisa). Inicialmente não possuíam direitos e estavam à mercê de seu 

proprietário, podendo ser castigados, abandonados ou mortos (COUTINHO et al., 2018). 

Segundo Viana (2006), no entanto, os escravos passaram a ter alguns direitos, como o de acessar 

tribunais, por meio dos senhores e, quando as conquistas territoriais diminuíram, vários 

imperadores lhes garantiram direitos, como os de não serem mortos ou torturados.   

Na Idade Média, por sua vez, a sociedade se organizou em razão da terra e a partir 

de um modelo de estratificação social feudal. O senhor feudal era um grande proprietário e 

oferecia aos seus servos proteção militar e uma porção de terreno para cultivo, requerendo seus 

serviços em troca. Nesse modelo, os servos eram livres e possuíam direitos, como casar-se, 

constituir família, transmitir herança e adquirir bens. Porém, como não possuíam terra, nem 

fortuna, sua única chance de sobrevivência era submeter-se ao senhor feudal (COUTINHO et 

al., 2018). Por outro lado, o camponês servo não era considerado propriamente um escravo, no 

sentido em que se emprega a palavra latina, uma vez que os escravos poderiam ser vendidos de 

forma separada de sua família. No caso dos servos, quando a terra que ocupavam era vendida, 

toda a família era transferida juntamente com a posse do feudo. Assim, ele teria um novo senhor 

para servir (HUBERMAN, 1967). 

Com o fim da Idade Média, no século XV, inicia-se a era mercantilista, fundada nos 

moldes de produção pré-capitalista e, depois, capitalista. Com ela, emerge uma classe de grande 

poderio econômico: a burguesia. Com as grandes navegações e as relações com os continentes 

americano e africano, a escravidão ganha feições industriais e de discriminação racial. Nesse 

contexto é que se deu o processo de colonização do Brasil, amplamente baseado no trabalho 

escravo africano e indígena. 

 

2.2 Trabalho escravo no Brasil 

 

No final do século XV, com o desenvolvimento do mercantilismo e a expansão 

territorial pelas grandes navegações, os europeus descobrem as Américas e se apossam das 

terras do chamado de Novo Mundo. Portugal, conforme explicação de Gomes (2019), detinha 

conhecimento sobre o regime de ventos que dominava os mares, o que foi fundamental para 

que seus navegadores ancorassem na África, Índia e Brasil. A chegada do europeu às Américas 
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não foi simplesmente motivada pelo interesse em habitar e trabalhar em um novo ambiente. 

“Ele [o europeu] vinha como dirigente da produção de gêneros de grande valor comercial, como 

empresário de um negócio rendoso; mas só a contragosto como trabalhador. Outros 

trabalhariam para ele” (CARVALHO, 2018, p. 41). No entanto, a riqueza do continente 

surpreendeu os portugueses, que navegavam em sigilo determinado pela Coroa para descoberta 

de novas terras (GOMES, 2019, p. 111). As terras brasileiras possuíam muito mais riquezas do 

que os portugueses esperavam, tanto em relação aos povos nativos quanto aos recursos naturais 

e extensão continental. Assim transcreve Gomes (2019) um trecho de uma carta de Américo 

Vespúcio ao banqueiro Lourenço, mostrando suas concepções a respeito do continente 

brasileiro recém-descoberto: 

Ali soubemos que a mesma terra não era ilha, mas continente, porque se estende por 

longuíssimos litorais que não a cercam e porque está repleta de infinitos habitantes. 

[...] encontramos tanta multidão de gente quanto ninguém poderá enumerar, [...] 

manda e tratável. Todos de ambos os sexos, andam nus, sem cobrir nenhuma parte do 

corpo.[...] Ali o ar é temperado e bom, e – pelo que pude conhecer da relação com 

eles – nunca houve peste ou outra doença oriunda da corrupção do ar. [...] A terra 

daquelas regiões é muito fértil e amena [...] e cheia de todo o gênero de feras. [...] as 

árvores crescem sem cultivador, muitas das quais dão frutos deleitáveis no sabor e 

úteis aos corpos humanos [...]. todas a s árvores são odoríferas e cada uma emite de si 

goma, óleo ou algum líquido [..]. certamente se o paraíso terrestre estiver em algum 

lugar da terra, creio não estar longe daquelas regiões, cuja localização, como disse é 

para o meridiano, em tão temperado ar que ali nunca há invernos gelados nem verões 

férvidos. (GOMES, 2019, p. 115). 

 

Sabe-se que a escravidão era prática corrente na metrópole portuguesa, sendo 

recebida no Brasil como natural, com cativeiros que simplesmente compunham a rica paisagem 

brasileira (CAMPELLO, 2018). Assim, a exploração econômica da América baseou-se no 

trabalho escravo de forma híbrida, inicialmente pelos índios e, mais, tarde pelos negros 

aprisionados na África (FREYRE, 2004). Ao reconhecer as riquezas e o potencial econômico 

do Brasil, baseados na experiência da produção do açúcar nas ilhas da Madeira e de São Tomé, 

os lusitanos incentivaram a construção de unidades açucareiras no Brasil desde a década de 

1530. Entretanto, até os anos 1570, os colonos encontraram obstáculos para implementar uma 

rede de engenhos no litoral, além de problemas com o recrutamento da mão de obra e escassez 

de capital para financiar a montagem dos engenhos (MARQUESE, 2006). Nesse contexto, os 

portugueses implantaram uma verdadeira empresa colonial agrícola para produção do açúcar 

por meio de grandes latifúndios financiados em grande parte por capitais oriundos dos Países 

Baixos, particularmente da Holanda, e de mão de obra escrava africana (MARTINS; PIRES, 

2015). 

 

2.2.1 Do trabalho escravo indígena  
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Como se sabe, a partilha das terras descobertas no Atlântico por Portugal e Espanha 

era regulada pelo Tratado de Tordesilhas, firmado desde 1494 (PORTUGAL, 1494). O referido 

tratado dividiu a América do Sul em duas partes: as terras que ficavam a 370 léguas a oeste de 

Cabo Verde pertenceriam à coroa espanhola e as que ficavam a leste pertenceriam à coroa 

portuguesa (COX, 1997): 

As negociações entre Portugal e Espanha, que culminaram em Tordesilhas, se haviam 

iniciado desde a chegada do almirante Cristóvão Colombo a Sevilha, de retorno de 

sua viagem de descobrimento das terras americanas. Com avanços e recuos, as 

negociações levaram cerca de um ano e meio, obtendo os embaixadores portugueses, 

em 7 de junho de 1494, a assinatura do tratado, após haverem recusado 

veementemente aceitar as bulas anteriores outorgadas por Alexandre VI, que 

favoreciam os reis católicos de Espanha. (Cortesão, 1956: I, l-lxxii) (GADELHA, 

2002, p. 65). 

 

Tendo tomado posse da extensão territorial a que tinham direito a partir do Tratado 

de Tordesilhas, os portugueses se depararam com índios que exploravam a natureza apenas para 

atender suas necessidades básicas.3 No ano de 1500, registra-se que existiam aproximadamente 

1400 povos indígenas no território que correspondia ao Brasil do descobrimento, no qual 

habitavam grandes famílias linguísticas como tupi-guarani4, jê5, karib6, aruák7, xirianá8, com 

diversidade geográfica e de organização social (OLIVEIRA FILHO; ROCHA FREIRE, 2006). 

A chegada de Cabral e dos portugueses às terras brasileiras ocasionou, no entanto, o massacre 

dos povos indígenas. Estima-se a existência de 3 a 4 milhões de indígenas no Brasil, dentre 

centenas de povos, falando mais de mil línguas e representando uma das maiores diversidades 

culturais e linguísticas do mundo. No entanto, passados três séculos, com a vinda da corte 

portuguesa de Dom João ao Rio de Janeiro, a população brasileira ainda teria 3 milhões de 

habitantes, porém mais de três quartos dos brasileiros era constituída de brancos de ascendência 

                                                           
3 As cartas de Pêro Vaz Caminha descreviam a primeira impressão dos portugueses a respeito dos índios 

brasileiros, atribuindo-lhes inocência e ingenuidade: “A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de 

bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou 

deixa de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara” (CAMINHA, 2019, p. 3). 
4 É derivada do tronco linguístico Tupi que inclui 6 famílias genéticas, dentre elas, o Tupi – Guarani. A família 

Tupi-Guarani está presente em diferentes partes do Brasil e também em outros países da América do Sul 

(Bolívia, Peru, Venezuela, Guiana.Francesa, Colômbia, Paraguai e Argentina) (SEKI, 2018, p. 259).  
5 Derivada do tronco linguístico No tronco Macro-Jê, que contempla 6 famílias, dentre elas o Jê. Essas línguas 

são faladas principalmente especialmente nas regiões de campos e cerrados, desde o sul do Maranhão e Pará, 

passando pelos estados do centro oeste até Estados do sul do País (SEKI, 2018, p. 260).  
6 No Brasil a língua Karib é composta por 20 línguas entre povos do norte ao sul do rio Amazonas. É também 

falada em outras régios da América do Sul nas Guianas, na Venezuela e Colômbia (SEKI, 2018, p. 260). 
7 A família Aruak é composta no Brasil por 17 línguas, localizadas entre o nordeste e Oeste do país, além da 

região do Alto Xingu e ao sul da mesma (SEKI, 2018, p. 260). 
8 Hoje são conhecidos como yanomami. Já foram denominados Waiká, Guaiká, Xiriana, Xirixana, Xamatari, 

Pakitai, Parahuri, Guajaribos, Karimé, Yawári (Emiri, 1995, p. 16). “Xiriana” é como eram chamados os 

Yanomami que vivem no rio Uraricaá (PERRONE-MOISÉS; CASTRO, 2015, p. 71).  
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europeia ou de africanos e seus descendentes. Quanto aos indígenas, foram reduzidos a 20% do 

seu contingente original, dizimados a aproximadamente 700 mil habitantes (GOMES, 2019). 

Com a chegada dos portugueses, os índios se tornariam valiosa mão de obra escrava 

para a exploração desenfreada dos recursos naturais americanos. Segundo Almeida e Paula 

(2006), Portugal era um país com vasta experiência escravista, uma vez que, em suas origens, 

utilizavam-se dos escravos para suprir a baixa densidade demográfica e a consequente falta de 

mão de obra, principalmente na sua região setentrional. 

As primeiras formas explícitas de escravidão indígena reconhecidas são datadas do 

ano de 1500, ocasião em que Pedro Álvares Cabral enviou índios como presente a Gaspar de 

Lemos. Ao chegarem ao Brasil, os colonos portugueses vislumbravam a oportunidade de 

alcançar poder, força, prestígio e riqueza que não possuíam em Portugal, por meio da 

exploração das riquezas do Brasil, sendo os índios a forma mais fácil e barata de mão de obra 

(PARAÍSO, 1994).  

Os portugueses não tinham a intenção de pagar pelo trabalho indígena, haja vista 

que visavam enriquecer-se no Brasil. Assim, observaram que os nativos eram presas fáceis: por 

sua inocência, havia facilidade de recrutamento e baixo custo de sua manutenção. Inicialmente 

os índios recebiam alguns bens europeus de certo valor, como espelhos e colares brilhantes, em 

troca de pequenos serviços, sendo essa operação de troca denominada “escambo”. Após essa 

fase de curiosidade, com a resistência indígena em trabalhar para os portugueses, passou-se a 

escravizá-los (ZEIDLER, 2006). A esse respeito, relata Pero de Magalhaes Gandavo, em 1576, 

no Tratado da Terra do Brasil, parte do livro “História da Província de Santa Cruz”, conforme 

a seguir: 

Estes índios não possuem nenhuma fazenda, nem procuram adquiri-la como os outros 

homens, somente cobiçam muito algumas cousas que são deste Reino – scilicet, 

camisas, pelotes, ferramentas e outras cousas que eles têm em muita estima e desejam 

muito alcançar dos portugueses. A troco disto se vendiam uns aos outros, e os 

portugueses resgatavam muitos deles e salteavam quantos queriam sem ninguém lhes 

ir à mão [...] (GANDAVO, 2008, p. 70). 

 

Historicamente, conforme Graham (2002), desde o início do século XVII, 

traficantes colocavam escravos indígenas em barcos em direção às áreas produtoras de açúcar 

da Bahia e Pernambuco. Esses índios eram originários de diferentes regiões do Brasil, mas 

principalmente da região amazônica, incluindo o Maranhão, e, numa extensão menor, de São 

Paulo, conforme explica Marchant: 

Tudo o que se sabe sobre os indígenas do Brasil justifica o que o escrivão de Cabral 

registrou ao ve-los andar pelas praias. Gentes primitivas que conheciam o uso do fogo 

mas não o dos metais, [...]  Variastribus, entre eles, praticavam uma agricultura 

primária que se completava pela caça e pesca; mas outras, sem o cultivo agricola, 

viviam como podiam, dispondo apenas de suas flexas e suas rêdes. Mesmo com sua 
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agricultura rudimentar não havia tribu inteiramente sedentária. Aquelas que para se 

alimentarem apenas caçavam, erravam livre e constantemente, enquanto as que 

cultivavam toscas lavouras nas lareiras migravam com menor frequencia, depois de 

uma ou mais colheitas. Junto às suas clareiras, as tribus mais organizadas construiam 

tabas cercadas por palissadas, constando de algumas grandes choças feitas de estacas 

e palha trançada (26). Esses povos, que ignoravam a existencia de utensilios de metal, 

deviam agora ajudar no córte das árvores e seu aproveitamento, e muito especialmente 

no transporte da madeira para os navios [sic]. (MARCHANT, 1943, p. 42) 
 

Nesse contexto, os índios, ao serem capturados, eram vendidos em praça pública. 

O preço oferecido por eles levava em consideração os gastos com as missões e a tropa, além da 

perspectiva de gastos futuros (DANIEL, 1976). Os índios eram valorados como “peças”, ou 

seja, como se fossem gênero ou moeda, eram utilizados para pagar dívidas e tratados como 

verdadeiras “moedas de carne”. Entretanto, seu valor era muito instável, uma vez que se 

corrompiam pela velhice ou por doenças (FREYRE, 2006). Pelo fato de não ter experiência 

com os trabalhos de carpintaria e marcenaria, inicialmente o índio escravizado foi colocado 

para “[...] abater árvores, transportar os toros aos navios, granjear mantimentos, caçar, pescar, 

defender os senhores contra os selvagens inimigos e corsários estrangeiros, guiar os 

exploradores através do mato virgem – o indígena foi dando conta do trabalho servil” 

(FREYRE, 2006, p. 228). No entanto, pela facilidade em aprenderem novos ofícios, foram 

também direcionados para trabalhos artesanais, conforme relata o padre jesuíta João Daniel, em 

seus escritos de 1757 e 1776: 

Já é tempo de dizermos alguma coisa da habilidade e aptidão dos índios da América 

para todas as artes e ofícios da República, em que ou vencem, ou igualam os mais 

destros europeos. E posto que entre si e nos seus matos não usam, e não exercitam 

ofício algum, como xastres, carpinteiros, sapateiros, e outros, de que não necessitam, 

segundo a sua vida brutal e de nudez em que vivem: só exercitam a pescaria, o caçar, 

em que são insignes com as suas armas de arco e frecha; como também são insignes 

nadadores, e mergulhadores; contudo nos mesmos matos fazem algumas coriosidades 

de debuxos, e embutidos só com o instrumento de algum dente de cotia, que não só 

são estimados dos europeos, mas também claros indícios da sua grande habilidade. 

Onde porém realçam mais é nas missões, e casa dos brancos, em que aprendem todos 

os ofícios, que lhes mandam ensinar, com tanta facilidade, destreza e perfeição, como 

os melhores mestres, de sorte que podem competir com os mais insignes do ofício: e 

muitos basta verem trabalhar algum oficial na sua mecânica para imitarem com 

perfeição [sic]. (DANIEL, 1976, p. 251) 

 

Assim, aos índios eram ensinados os piores e mais árduos ofícios, como a extração 

vegetal (pau-brasil) e mineral e, posteriormente, o cuidado da lavoura, atividades que 

escravizaram milhares deles e exterminaram outros milhões. No entanto, mais tarde, essa mão 

de obra se tornaria insuficiente e mais de 10 milhões de negros seriam trazidos da África para 

a América Latina, onde formaram a nova frente escravagista (SIMÓN; MELO, 2007). Essa 

exploração do trabalho pelas classes sociais mais favorecidas teve como consequência a criação 
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de um verdadeiro sistema de castas, no qual os ofícios manuais e mais penosos, considerados 

aviltantes, ficavam a cargo dos cativos por serem tidos como inferiores. 

O açúcar produzido no Brasil, por meio das lavouras de cana-de açúcar, era de 

grande valia no mercado, o que incentivava os colonos a aumentarem sua produção às custas 

da mão de obra escrava. Por esse motivo, em Pernambuco, segundo Freyre (2006), elevou-se a 

produção de açúcar de “duzentas mil arrobas em 1584 para cento e vinte navios” por ano em 

1618, e, quanto aos engenhos, de trinta em 1576 para sessenta e seis em 1584 e 1590, e cento e 

vinte e um, ao findar o primeiro quartel do século XVII. A plantação da cana de açúcar foi 

responsável por grande devastação da mata e da fauna brasileiras, que, pelas queimadas, 

dizimou tapetes vegetais e diversas espécies de animais, empobrecendo o solo (GALEANO, 

2018). 

Nesse sistema de acumulação primitiva do capital, o meio ambiente foi considerado 

tão somente fonte de exploração, ocorrendo uma verdadeira capitalização dos recursos naturais, 

tendo em vista que a natureza foi explorada ao máximo com fins comerciais e econômicos, não 

sendo a preservação e o uso sustentável discussões pertinentes à época. Assim, o modo de 

produção capitalista, “[...] sem custo algum ou a custos reduzidos, abateu-se sobre árvores e 

plantas, como o pau-brasil e a ipecacoanha, as peles de antas e veados, o óleo das baleias, o 

ouro e os diamantes, o cultivo da cana, do tabaco, do algodão e do café e a criação de rebanhos” 

(MARTINEZ, 2005, p. 78). 

As abundantes riquezas das florestas e terras férteis brasileiras sempre atraíram a 

exploração predatória. Inicialmente, no período colonial, pela utilização da mão de obra escrava 

africana e indígena; na modernidade, por meio do trabalho degradante e da exploração de 

trabalhadores cujos direitos são desrespeitados. Assim expõe Simonsen: 

Paul Gaffarel, em sua Histoire Du Brésil Français, assim assinala o interesse e a 

natureza das explorações efetuadas pelos franceses nas costas de Santa Cruz:  [...] 

“Conhecia-se a prodigiosa fertilidade do Brasil em essências de primeira ordem. 

Nossos negociantes em breve ficaram conscientes desses recursos, quase inesgotáveis, 

que lhes ofereciam essas florestas, e como os brasileiros, por seu lado, se 

consideravam muito felizes em possuir à sua disposição artigos para intercâmbio e em 

tal abundância, a exploração das riquezas vegetais do país começou para não mais se 

paralisar. Não foi mesmo uma exploração, mas, antes, uma destruição (SIMONSEN, 

1937, p.78). 

 

A exploração da mão de obra escrava indígena extinguiu-se quase que 

completamente em meados do século XVII com a importação em massa de escravos africanos 

(GRAHAM, 2002). No entanto, este fenômeno não aconteceu voluntariamente. Após o ano de 

1560, o litoral brasileiro foi atingido por várias epidemias (como sarampo e varíola) e os 

escravos indígenas morreram em proporções consideráveis, o que exigia reposição contínua de 
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trabalhadores nos engenhos (MARQUESE, 2006). A preferência pela mão de obra africana em 

detrimento da indígena justificou-se pelas epidemias e pela mortalidade dos índios relacionadas 

ao trabalho forçado, ruptura da economia de subsistência indígena tradicional, além da fuga de 

povos inteiros para o interior. Esses escapes seriam naturais, decorrentes da rebeldia dos povos 

nativos (LARANJEIRA, 2018), e incentivados pelo milenar conhecimento do espaço brasileiro 

(LINHARES; CARDOSO, 1990). 

Na década seguinte, devido à pressão dos padres jesuítas, a coroa portuguesa 

promulgou leis que coibiam de forma parcial a escravização de índios. Sabe-se, ainda, que os 

padres jesuítas, enfrentaram a resistência dos senhores da terra, conforme expõe Oliveira: 

Defendendo sua posição, os Jesuítas conseguiram, em 1537, que o Papa Paulo III 

instituísse a liberdade dos ameríndios, proibindo que fossem escravizados. Em 1640, 

ao tentarem fazer valer esta determinação, na Colônia, enfrentaram forte oposição dos 

senhores de terra, sendo inclusive expulsos de Santos e encontrando problemas 

igualmente sérios no Rio de Janeiro. Apesar dos tumultos e contradições, a liberdade 

dos índios só foi assegurada, em 1757, com o Diretório dos Índios, quando se traçou 

para eles um projeto civilizacional, isto é, seriam livres mas deveriam assumir os 

hábitos europeus (OLIVEIRA, 2015, p. 360). 

 

O padre Antônio Vieira, por exemplo, foi autor de diversas denúncias contra os 

Portugueses. O sacerdote, no ano de 1662, fundamentando-se nas sagradas escrituras e na bula 

Sublimis Deus9 de 1537 promulgada pelo Papa Paulo III, compareceu perante a rainha 

portuguesa em defesa dos índios brasileiros. A bula declarava que os povos encontrados ou a 

serem encontrados nas terras do novo continente, embora não professassem a fé em Cristo, 

eram detentores de liberdade, podendo fruir e gozar dela, não sendo permitido que fossem 

reduzidos à escravidão (FIGUEIRA, 2011). 

Além dos fatores referidos, a transição do trabalho escravo indígena para o africano 

encontra também razões de ordem fisiológica e comportamental. Segundo Graham (2002), os 

africanos eram mais resistentes às doenças do Velho Mundo e, por esse motivo, presumia-se 

que ofereceriam mais anos de trabalho. Nesse contexto histórico, os escravos africanos eram 

menos dispostos a fugas por desconhecerem o território, sendo mais adeptos do trabalho 

agrícola em locais fixos. 

 

 

2.2.2 Do trabalho escravo africano 

                                                           
9 A bula papal Sublimis Deus foi emitida em 29 de maio de 1537, pelo Papa Paulo III, afirmando que os índios 

são homens capazes de compreender a fé católica e que pela qual condena explicitamente a escravidão, uma vez 

que devem livre e legitimamente gozar de sua liberdade e da posse de sua propriedade; e não devem de modo 

algum ser escravizados (PAPA PAULO III, 1537, p. 1) 
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O Brasil foi o país que mais importou escravos africanos em todo o mundo, situação 

que persistiu até 1888, depois de há muito de ter sido abolida no restante da América. Estima-

se que, em três séculos, quatro milhões de africanos foram traficados como escravos para Brasil, 

enquanto que na América do Norte britânica, foram cerca de 560 mil. Assim, no Brasil, o tráfico 

representou quase 40% de todos os escravos remetidos da África (GRAHAM, 2002).  

Diferentemente do tratamento dado à escravização indígena, em que sua condição 

de cativo e seu direito à liberdade eram discutidas, a escravização dos povos africanos era 

tratada com naturalidade, “[...] partia-se da convicção de que seu destino ao cativeiro era 

perfeitamente compreensível pela marca do pecado e pela inferioridade ética”. (OLIVEIRA, 

2015). Na concepção da época, fomentada pela Igreja Católica, os povos africanos eram os 

legítimos descendentes de Cam, filho amaldiçoado por Noé por ter escarnecido de sua nudez, 

conforme escrito no livro de Genesis10 (BÍBLIA SAGRADA, 2012). Noé simbolizava uma 

figura de honestidade num mundo de corrupção, e assim, Cam e seus descendentes foram 

identificados com a negatividade ética e com a tentação diabólica de destruir o plano divino 

(OLIVEIRA, 2015). 

A escravização dos africanos não era novidade entre os lusitanos. “Já antes do 

descobrimento do Brasil, o reino de Portugal era um velho predador de negros. [...] na época 

das grandes navegações e conquistas ultramarinas, o pequeno Estado ibérico deu-se a importar 

os africanos como escravos [...] (MAESTRI, 1997 apud LARANJEIRA, 2018, p. 19). A 

condução dos prisioneiros africanos até o Novo Mundo era feita, como se sabe, com muito 

sofrimento. Segundo Campello (2018), os cativos andavam longas distâncias amarrados uns 

aos outros, além de serem presos a pedras pesadas para evitar fugas. Durante o trajeto, expostos 

ao sol e a chuvas, centenas adoeciam e até morriam. Ao chegarem aos portos, eram amontoados 

em pequenas galerias, chamados “depósitos de putrefação, para inspeção de compradores”, 

local em que frequentemente desmaiavam ou morriam. A mortalidade nesse local era superior 

a vinte por cento, conforme expõe Campello: 

                                                           
10 18.Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cam e Jafé. Cam era o pai de Canaã. 19.Estes eram os três 

filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. 20.Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. 21.Tendo 

bebido vinho, embriagou-se, e apareceu nu no meio de sua tenda. 22.Cam, o pai de Canaã vendo a nudez de seu 

pai, saiu e foi contá-lo aos seus irmãos. 23.Mas, Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus 

ombros e foram cobrir a nudez de seu pai, andando de costas; e não viram a nudez de seu pai, pois que tinham os 

seus rostos voltados. 24.Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito o seu filho mais 

novo. 25.“Maldito seja Canaã – disse ele –; que ele seja o último dos escravos de seus irmãos!”* 26.E 

acrescentou : “Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo! 27.Que Deus prospere a Jafé; e 

este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo!”. 28.Noé viveu ainda depois do dilúvio trezentos e 

cinquenta anos. 29.A duração total da vida de Noé foi de novecentos e cinquenta anos; e morreu (Genesis 9: 18- 

29). 
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Nos navios negreiros, os escravos eram espremidos nos porões uns sobre os outros 

dentro de galerias. A cada um deles era dado de um metro e meio apenas de 

comprimento e de meio metro a um metro de altura, de tal maneira que não podiam 

nem se deitar de comprido e nem se sentar com a postura reta. [...] as revoltas nos 

portos de embarcação eram constantes. Por isso os escravos tinham de ser 

acorrentados: a mão direita à perna direita, a mão esquerda à perna esquerda, e 

atrelados em colunas a longas barras de ferro. Nessa posição eles permaneciam 

durante a viagem, sendo levados ao tombadilho uma vez por dia para se exercitar e 

para permitir que os marinheiros “limpassem os baldes”. Mas quando a carga era 

rebelde permaneciam no porão por semanas. (JAMES, 2010 apud CAMPELLO, 

2018, p. 81). 

 

Ao chegarem ao Brasil, os escravos eram preparados para a venda em leilões. Um 

dos fatores mais avaliados no ato da compra de escravos era a idade, o sexo e a aparência física. 

Mas, além disso, avaliava-se se sabiam um pouco da língua portuguesa, se haviam passado pelo 

cativeiro nas ilhas atlânticas, considerado como “laboratórios do tráfico”, e se possuíam 

experiência em alguma atividade como criação de gado, mineração, metalurgia, entre outros, 

variando, dessa forma seu preço (GOMES, 2019). Por se tratar de um comércio, o êxito nas 

vendas dependeria da qualidade do produto. Por esse motivo, os escravos eram preparados com 

antecedência para serem oferecidos no mercado a preços mais altos. Assim, segundo Gomes 

(2019), com vários dias de antecedência ao leilão, eram retiradas as correntes e algemas que 

prendiam os cativos para desaparecerem as marcas na pele, eram lavados com cuidado, suas 

feridas tratadas e cobertas com pó cicatrizante, a barba e o cabelo feitos com muito zelo, sendo 

que eventuais fios brancos eram arrancados ou pintados de preto. Os que tinham a pele castigada 

ou enrugada por serem mais velhos, tinham o tronco e o rosto polidos por uma pedra e areia 

fina, as refeições eram mais consistentes, ricas em carboidratos e proteínas. Além disso, tinham 

os corpos untados por óleo de dendê para parecerem hidratados. 

Dada, então, a necessidade urgente de mão de obra farta para o trabalho nas lavouras 

canavieiras, além das dificuldades de se escravizar os índios e da objeção dos jesuítas à 

escravidão indígena, o comércio de escravos africanos para o Brasil-colônia se desenvolveu 

intensamente por volta da segunda metade do século XVI (ALMEIDA; PAULA, 2006). Em 

seu aspecto social e econômico, o tráfico de escravos originados da África não existia apenas 

pelo fato de o cativo ser um agente físico produtivo. No Brasil, os lucros resultantes do tráfico 

de escravos transformaram os mercadores na mais alta cúpula da elite brasileira, por ser a 

atividade um importante instrumento acumulador de riquezas, trazendo-lhes a faculdade de 

influenciar decisivamente os destinos do Estado (FLORENTINO, 2009). Os escravos 

funcionavam também como moeda. “Nas Américas, os africanos eram trocados por grandes 

quantidades de produtos coloniais. Os negreiros – traficantes de negros – pagavam pouco pelos 

cativos, na África, e os vendiam por preções elevados no Novo Mundo”. (LARANJEIRA, 2018, 
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p. 21). Outro dado histórico importante sobre os métodos que favoreciam a eficácia do 

aprisionamento, era a separação das famílias. Ao serem escravizados, os africanos tinham sua 

identidade, seus laços familiares, sua religião, seus costumes e status social eliminados: era a 

chamada de “morte social” (GOMES, 2019). Com o africano escravizado, não havia compaixão 

nem humanidade, ele era visto como um bem para obtenção de lucros por meio do trabalho 

extenuante. 

Apesar de colonizado por portugueses, o Brasil vivia em um momento muito 

diferente da Europa, especialmente no que concerne à atividade econômica.  “Enquanto se 

desenvolvia a revolução industrial na Europa, o elemento fundamental da economia brasileira 

era a propriedade, nela se realizando a monocultura por escravos africanos”. (CARVALHO, 

2018, p. 42). A cultura açucareira se desenvolveu de forma abundante no Brasil às custas do 

trabalho esgotante dos escravos nas lavouras da cana de açúcar, como dispõe Carvalho: 

Anotam Lilia Schwarcz e Heloisa Starling que a partir do século XVI a empresa 

colônia girou em torno da cana-de-açúcar, influenciando a formação de vilas e 

cidades, a defesa de territórios, a divisão de propriedades, as relações com diferentes 

grupos sociais e até a escolha da capital. Dir-se-iam medonhas as condições de 

trabalho, a exemplo do que sucedia no engenho Sergipe do Conde situado no 

Recôncavo baiano: 

Labutava-se dia e noite, em duas turmas, que lidavam com a moagem e o cozimento. 

O setor que cuidava da purga, secagem e encaixotamento precisava de um período 

apenas. No entanto, permanecia em atividade por dezoito horas ou mais. Além disso, 

aos domingos e feriados, na maioria dos engenhos os escravos trabalhavam na 

produção agrícola de alimentos para consumo próprio, ou na pesca em algum rio 

próximo, sem os quais sua dieta ficaria ainda mais reduzida e pobre. 

Independente do setor, a jornada alcançava o limite da exaustão. Para ajudar a aliviar 

o cansaço e a manter o ritmo ensandecido, a labuta era acompanhada por cantos, que 

também uniam o grupo, melhoravam o moral e auxiliavam a vencer o jugo das horas 

ininterruptas de trabalho. 

A boa qualidade das terras do Nordeste brasileiro contribuiu para que assim se 

organizasse a agricultura, cabendo notar que a partir do século XVIII a mineração se 

somou à agricultura como outra grande atividade econômica na colônia portuguesa, 

embora os métodos continuassem os mesmos: a extração de minerais em larga escala 

com o auxílio de escravos (CARVALHO, 2018, p. 42). 

 

Nesse sentido, o triunfo dos latifúndios açucareiros no Brasil, por meio do trabalho 

escravo africano, proporcionou também o cultivo em larga escala de outras culturas, como 

cacau, algodão e fumo destinados ao mercado externo em crescimento. Consequentemente, 

inúmeras terras improdutivas converteram-se em terras direcionadas à atividade agrícola 

monocultora de exportação (MARTINS; PIRES, 2015). Nesse contexto, na região amazônica, 

floresceu o terceiro setor da economia com base na atividade de extração de caucho, cacau, 

salsaparrilha, noz de pixurim e outros produtos. A atividade extrativista não se baseava na 

propriedade, uma vez que os escravos se deslocavam livremente pelas florestas para a colheita 

(CARVALHO, 2018). Os escravos também tiveram explorada sua força de trabalho na 
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mineração, especialmente para a extração do ouro. Essa atividade só se expandiu no século 

XVIII, sendo sua produção no Brasil superior a todas as colônias da América espanhola. A 

demora no desenvolvimento da atividade justificou-se pela falta de tradição metalúrgica entre 

os índios brasileiros que desconheciam os metais preciosos, cabendo aos próprios colonizadores 

a missão da descoberta (MARTINS; PIRES, 2015). 

A manutenção do sistema de escravização era fundamentada em castigos corporais. 

Nesse quesito, os açoites aplicados aos escravos eram divididos em categorias, segundo a 

gravidade da culpa. Também eram comuns punições desmotivadas, conforme narra Freyre 

(2013): por puro capricho, vaidade ou ciúme das senhoras com as escravas, fazia-se com que 

os cativos fossem cruelmente violentados, como, por exemplo arrancando-lhe os olhos, 

cortando e arrancando partes do corpo, queimando seus corpos. A primeira categoria de castigos 

era o aprisionamento a correntes e colares de ferro, peias e machos que prendiam os pés e as 

mãos. Havia também máscaras que impediam os escravos de comer cana, rapadura ou engolir 

pedras e metais preciosos. Na segunda categoria, estavam as torturas por meio de um acessório 

chamado de “anjinho”, que esmagava gradativamente os dedos do escravo, podendo quebrar 

seus ossos, durando até que o cativo confessasse sua falta, cometida ou não. Por fim, na terceira 

categoria, estavam as surras, palmatória ou o “bacalhau”, um chicote de cabo curto de ouro ou 

madeira com cinco pontas de couro retorcido. Era comum também, quando os fugitivos eram 

capturados, marcarem-lhe a ferro quente a letra F (GOMES, 2019). 

Mesmo após a independência do Brasil, em 1822, com o início de certa 

industrialização, e também da lei áurea em 1888, extinguindo a escravidão, a exploração 

desordenada do meio ambiente e o trabalho semelhante ao escravo se mantivera, pelo sistema 

de servidão por dívida, peonagem, truck system, permanecendo até os dias atuais em formas 

diversificadas. Assim explicam Simón e Melo: 

[...] a história registrou uma transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, 

na qual a servidão e o trabalho forçado, com mão -de –obra dos negros recém libertos 

e dos imigrantes japoneses, italianos e europeus em geral, foi extremamente marcante. 

Iniciava-se a fase da servidão por dívida, onde o trabalhador era aliciado para o labor 

e obrigado a pagar pela moradia, alimentação, ferramentas e outros gêneros de 

necessidade, adquirindo-os do proprietário do engenho, ou da fazenda por preços 

bastante desproporcionais, terminando por endividar-se e ficando, assim, sempre 

presos ao empregador pelo liame da dívida interminável (SIMÓN; MELO, 2007, p. 

107). 
 

A peonagem deriva de uma escravização peculiar na região da África. Utilizava-se 

a expressão no medievo europeu para nomear tropas de infantaria compostas por “peões”, 

pessoas pobres que combatiam a pé, cumprindo ordens dos cavaleiros e senhores feudais. No 

entanto, no Brasil, a expressão “peão” é utilizada até hoje como sinônimo de trabalhador 
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temporário que realizava atividades em lavouras e na construção civil. Em Portugal, significa 

aquele que anda a pé e, na África, designa pessoas com poucos recursos financeiros ou passando 

por dificuldades que se ofereciam como escravos temporários, em troca de ajuda, abrigo ou 

bens materiais (GOMES, 2019). 

Atualmente, o trabalho prestado em condições análogas a de escravo encontra 

variações, de acordo com as condições impostas ao trabalhador. Assim, para os fins dessa 

pesquisa, será utilizada a divisão legal, prevista no art. 149 do Código Penal, que consiste em 

1) trabalho forçado, 2) condições degradantes de trabalho e 3) servidão por dívida, definições 

que serão oportunamente detalhadas em capítulo específico.  

No próximo capítulo, será delineado um histórico das normas de proteção do 

trabalho e do meio ambiente no Brasil, desde a colonização portuguesa até os dias atuais. 

Primeiramente, serão analisadas as normas de proteção ambiental e, depois, as normas de 

regulamentação do trabalho escravo, do tempo em que era permitido, passando por sua abolição 

em 1888 e pela normatização de sua proibição nos códigos brasileiros, bem como nas normas 

internacionais ratificadas pelo Brasil. 
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3 BREVE HISTÓRICO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO NO BRASIL 

 

Depois que os últimos escravos houverem sido arrancados ao poder sinistro que 

representa para a raça negra a maldição da cor, será ainda preciso desbastar, por meio 

de uma evolução civil e séria, a lenta estratificação de trezentos anos de cativeiro, isto 

é, de despotismo, superstição e ignorância.  

(NABUCO, Joaquim. O abolicionismo, p. 28) 

 

A América Latina é um continente marcado pela exploração do trabalho e do meio 

ambiente. Para Antunes (2018, p. 17), a América de colonização ibérica (espanhola e 

portuguesa), teve, desde o início, como elemento característico, o regime de colônia de 

exploração visando a acumulação do capital. Essa exploração, tanto do trabalho quanto do meio 

ambiente, foi regulamentada inicialmente por uma adaptação das leis portuguesas, 

posteriormente como resultado de lutas sociais e pressão de países estrangeiros por legislação 

própria. 

 

3.1 Breve histórico de normas de proteção ambiental no direito brasileiro 

 

Não obstante a Constituição de 1988 trazer, de forma inovadora, a proteção 

ambiental em seu artigo 225 – com a conscientização da necessidade do desenvolvimento 

harmônico econômico, social e ambiental –, historicamente, desde a era colonial no Brasil, 

apesar de menos protetivas, as legislações já explicitavam dispositivos de proteção ambiental. 

Atualmente, a novidade da legislação ambiental diz respeito à valoração e ao tratamento do 

meio ambiente. 

No século XVI, quando teve início da colonização brasileira, em Portugal 

vigoravam as Ordenações Afonsinas (PORTUGAL, 1446). Essa legislação corresponde a um 

primeiro grande compilado de leis, antes esparsas, criadas no reinado de D. Afonso V, rei de 

Portugal de 1438 a 1481. Essa compilação somente foi concluída em 1446, resultado de um 

longo período de preparação, porém, em razão de limitações técnicas da época, não foram 

amplamente difundidas e vigeram por curto período. 

Com relação aos aspectos ambientais, as Ordenações Afonsinas tratavam de questões 

relativas ao cultivo da terra e dos animais (COSTA et al., 2011). A preocupação com as aves se 

originou, no reinado de D. Diniz, em 1326, criminalizando o seu furto. As ordenações 

Afonsinas foram pioneiras, pois previam, no Livro V, Título LIV, o pagamento de uma quantia 

pelo infrator, para ressarcir o proprietário, de acordo com a espécie da ave. Além disso, previa, 
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em seu Livro V, Título LIX, a proibição do corte deliberado de árvores frutíferas (WAINER, 

1993). 

No que diz respeito ao cultivo da terra, o regime de Sesmarias, disciplinadas no 

Livro IV, Título LXXXI, que tinha como preocupação a escassez de alimentos em Portugal, 

incentivava que as terras se tornassem produtivas, determinando que todos que tivessem terras 

as lavrassem e semeassem, sob pena de perdê-las em favor de outra pessoa. 

Com as Ordenações Manuelinas (PORTUGAL, 1521), as normas em relação ao 

meio ambiente se tornaram mais detalhadas, prevendo inclusive o zoneamento ambiental, pena 

pela caça de coelhos e pelo corte de árvores frutíferas e até mesmo legislação protetiva especial 

para o pau-brasil, como demonstram Nazo e Mukai: 

O título LXXXIII do livro I proibia a caça de coelhos e determinava o respeito às 

crias, nos meses de março, abril e maio, condenando o caçador que tivesse 

descumprido a lei ao pagamento de "mil reais", além da perda dos cães e das 

armadilhas utilizadas na caça. Introduziu-se aí, já naquela época, um zoneamento 

ambiental, pois que havia a vedação da caça em determinados lugares[...]  

[...]  mantinha a tipificação, como crime, do corte de árvores frutíferas. As penas eram: 

aquele que cortasse ou causasse dano à árvore de fruto, cujo valor fosse superior a 

"quatro mil reais" era açoutado e degredado pelo período de quatro anos. Para a 

hipótese de ter a árvore valor igualou superior a "trinta cruzados", a pena para o 

infrator era o degredo permanente para Ilha de São Thomé. 

[...]  mantém a proibição do corte de árvores frutíferas [...] Aparece, em 12 de 

dezembro de 1605, a primeira lei de proteção florestal do Brasil conhecida como o 

"Regimento do Pau-Brasil" . (NAZO; MUKAI, 2001, p. 77). 

 

Tais normas prevaleceram no Brasil até o início do século XVII, pois, a partir do 

ano de 1580, o Brasil se submeteu ao reinado do espanhol Filipe II, que foi rei de Portugal com 

o nome de Filipe I. Nessa ocasião, inicia-se a era das Ordenações Filipinas, em 

1595(PORTUGAL, 1595). Essa legislação inovou ao prever dispositivos relativos a direito 

urbanístico. Wainer (1993, p. 196) pontua que foram criados dispositivos para obras públicas, 

tipificação do corte de árvores frutíferas, proteção para alguns animais, proteção aos olivais e 

pomares pelo dano causado pelo pasto de animais vizinhos, além da proibição do descarte de 

materiais que pudessem matar os peixes ou poluir as águas de rios e lagoas. 

Outro problema enfrentado à época era a exploração predatória do pau-brasil, com 

preocupação mais econômica do que ambiental.11 Assim, Filipe III (1598-1621), na intenção 

de resolver as inquietações das coroas Portuguesa e espanhola na Fazenda Real em relação à 

exploração do pau-brasil, agravada pela má utilização do solo, podendo gerar a diminuição dos 

                                                           
11 “[...] O modelo de ocupação do território brasileiro foi marcado pela exploração florestal irracional, que se 

concentrou em uma única espécie, o pau-brasil (Caesalphinia echinata), a qual tinha larga aplicação na produção 

de corante e grande utilização na marcenaria” (SIQUEIRA, 1993 apud BORGES et al. 2009, p. 452). 
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lucros do reino, criou uma legislação específica para a regulamentação da madeira, o Regimento 

do Pau-brasil, de 1605 (SIQUEIRA, 2011). 

Os interesses econômicos nas riquezas naturais brasileiras eram evidentes, pois 

“com a modernidade (século XVII) floresce um novo paradigma para a relação entre o homem 

e a natureza.” (MARANHÃO, 2017). Dessa forma, “[...] a natureza transforma-se em mero 

objeto que deve ser fragmentado, observado e apropriado, na qualidade de simples reservatório 

de recursos para os interesses humanos” (SASS, 2008, apud MARANHÃO, 2017, p. 13) 

Em estudo sobre a exploração mineral, o documento histórico “Como se tira o ouro 

das minas que chamam de Pernagua [Paranaguá]”, de 1662, atesta ainda que não havia qualquer 

possibilidade da existência de normas de proteção ao trabalhador – no caso, os índios 

brasileiros. Tal documento noticia que as minas foram trabalhadas por índios domesticados 

(não por escravos africanos) que cumpriam jornadas de 12 a 15 dias, entre ir e vir, e tinham que 

levar mantimentos para a estada nas minas. Relata ainda que já em 1580 foi criada a primeira 

casa de fundição, instituições ativas até o final do século XVII (RENGER, 2006). 

Apesar de as Ordenações preverem alguns instrumentos de proteção ambiental, no 

Brasil, de maneira concreta, essas normas nunca foram implementadas, conforme atesta 

Câmara:  

[...] a legislação portuguesa nunca chegou a ser aplicada efetivamente no Brasil. A 

degradação das florestas brasileiras iniciou-se com a exploração extrativa do pau-

brasil, atividade que esgotou, em poucas décadas, as matas costeiras do país (PRADO 

JÚNIOR, 1998). Desse modo, pode-se inferir que apesar da existência da legislação, 

o próprio governo não lhe dava atenção, agindo de modo a favorecer o processo de 

uso e ocupação dos territórios e a assegurar a colonização portuguesa e seus meios de 

produção, altamente predatórios, tendo em vista os altos rendimentos resultantes da 

exploração madeireira”. (CÂMARA, 2013, p. 127). 

 

Mesmo que essas normas não tenham sido observadas na época, criou-se, no século 

XVII, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (1811), um parque sem caráter conservacionista, 

mas que desempenhou importante papel para o Direito Ambiental brasileiro, uma vez que foi o 

primeiro passo para a regulamentação de áreas protegidas, culminando com o estabelecimento 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (BORGES et al., 2009). 

Em 1824, já na era imperial, foi promulgada a Constituição Imperial do Brasil, que 

determinava a elaboração de um Código Civil e outro Criminal. Por esse motivo, “em 1830, é 

promulgado o Código Penal, com dois dispositivos (artigos. 178 e 257), que estabeleciam penas 

para o corte ilegal de madeiras” (NAZO, MUKAI, 2001, p. 78). 

Com a Constituição de 1891, em seu art. 34, inciso XXIX, estabelece-se a 

competência da União para legislar sobre suas minas e terras. Previu-se ainda o sistema de 

acessão, em que a propriedade do solo compreendia o espaço aéreo e o subsolo, ou seja, as 
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minas e os recursos minerais pertenciam aos proprietários do solo, salvo no caso de limitações 

estabelecidas por lei (BRASIL, 1891).  

Em 1916, foi promulgado o Código Civil Brasileiro, Lei 3.071 de 1º de janeiro de 

1916, que não se aprofundou em questões ambientais, mas regulamentou o direito de 

propriedade (BRASIL, 1916). Para Câmara (2013, p. 130), “do Descobrimento do Brasil em 

1500, até meados do século XX, pode-se dizer que muito pouca atenção foi dada à proteção 

ambiental, com poucas normas de caráter protecionista e leis para assegurar a perpetuação de 

alguns recursos naturais”. 

Na década de 30, algumas normas de proteção ambiental entraram em vigor, como 

o Código das Águas – Decreto n° 24.643/34 (BRASIL, 1934a), Decreto n° 24.672/ 34 

(BRASIL, 1934b), Decreto n°13/35 (BRASIL, 1935) e Decreto-Lei nº 852/38(BRASIL, 1938) 

–, o Código Florestal, pelo Decreto nº 23.793/37 (BRASIL, 1937) e, em 14 de junho de 1937, 

foi criado o Parque Nacional do Itatiaia onde antes era a Estação Ecológica de mesmo nome, 

unindo fins turísticos e científicos, sendo o primeiro Parque Nacional (PARNA) brasileiro 

(SALVIO, 2017).  

Ainda relativamente à legislação ambiental, foi criado o Código de Pesca pelos 

Decretos-Lei nº 794/38 (BRASIL, 1938) e nº 1.631/39 (BRASIL, 1939), o Código de Minas 

pelo Decreto Lei nº 1.895/40 (BRASIL, 1940) e o Código das Águas Minerais pelo Decreto-

Lei n°7.841/45 (BRASIL, 1945).   

No entanto, apesar da criação código florestal brasileiro de 1934 (BRASIL 1934c), 

que foi alterado pela Lei Federal 4.771 de 1965 (BRASIL, 1965) as preocupações ambientais 

no Brasil ainda eram restritas frente às riquezas naturais e a abundância de atividades 

exploratórias. 

Assim, somente com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, também denominada Conferência das Nações Unidas de Estocolmo, em 

1972 (ONU, 1972), promoveu-se um debate internacional a respeito da degradação do meio 

ambiente envolvendo 113 países desenvolvidos e subdesenvolvidos, dentre eles o Brasil, sobre 

a necessidade da defesa e a melhoria do meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A 

partir desse evento, produziu-se a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, na ocasião, 

assinada pelo Brasil. Por fim, foi elaborado um Plano de Ação que convocava todos os países, 

os organismos da ONU, bem como todas as organizações internacionais, a cooperarem na busca 

por soluções para as questões ambientais debatidas. A Conferência de Estocolmo foi 

responsável por alavancar mundialmente a criação de normas de proteção ambiental. 
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No Brasil, as recomendações de Estocolmo geraram resultados no ordenamento 

jurídico, especialmente na década de 80. Assim, o país promulgou importantes leis que ainda 

permanecem vigentes, como a Lei nº. 6.938/81, dispondo sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente (BRASIL, 1981), visando o desenvolvimento socioeconômico em consonância com 

a preservação do meio ambiente, a Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347, de 24.7.1985 

(BRASIL, 1985). 

No entanto, o destaque da década de 80 foi a Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), que inovou ao prever a tutela do meio ambiente no art. 225. Além disso, e a 

partir de uma análise sistêmica, esse instrumento normativo elevou o meio ambiente à categoria 

de direito fundamental, impondo ao Estado e a toda coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 deu ao meio ambiente especial força 

jurídica, possuindo aplicação imediata, independentemente de legislação infraconstitucional, 

vinculando entes públicos e privados, além de se tornar cláusula pétrea, sendo totalmente imune 

ao poder de reforma pelo Poder Constituinte derivado. 

Para Costa (2016) em 1988, o Brasil promulgou a primeira Constituição a 

preocupar-se com o meio ambiente, influenciado por um fenômeno global em que vários países 

como Grécia, Portugal e Espanha constitucionalizaram essa proteção. No entanto, o Brasil foi 

além: colocou o meio ambiente como direito fundamental à vida, cabendo ao Estado e a toda 

coletividade defendê-lo e preservá-lo. 

Ainda almejando total proteção ao meio ambiente, em seu artigo 170, inciso VI, a 

Constituição determina que as atividades a serem desenvolvidas pelos agentes econômicos não 

podem resultar em danos que comprometam o meio ambiente, impondo neste contexto, o 

princípio do desenvolvimento sustentável. Trata-se de uma convivência harmônica entre 

economia e meio ambiente para que ambos se desenvolvam, garantindo, assim, o conforto 

advindo do progresso econômico e tecnológico aliado à garantia de utilização dos recursos 

naturais pelas presentes e futuras gerações. 

Em 1991, o Brasil promulga a Lei de Política Agrícola, lei n.º 8.171 (BRASIL, 

1991), com capítulo tratando especialmente da proteção ambiental, em total desacordo com o 

que historicamente sempre foi praticado, ou seja, a exploração da terra com intuito meramente 

econômico, o que sempre gerou um considerável passivo ambiental. 

Depois, em 1992, realizou-se a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, também chamada RIO 92, ECO 92 ou Cúpula da Terra, 

ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, reunindo 108 Chefes de Estado (ONU, 1992a). 



36 

Essa conferência tinha como objetivo analisar a situação em que os países se encontravam em 

relação à questão ambiental desde a Conferência de Estocolmo. Além disso, visava estabelecer 

mecanismos de transferência de tecnologias não-poluentes aos países subdesenvolvidos; 

examinar estratégias nacionais e internacionais para incorporação de critérios ambientais ao 

processo de desenvolvimento; estabelecer um sistema de cooperação internacional para prever 

ameaças ambientais e prestar socorro em casos emergenciais (ONU, 1992a). Nessa ocasião, 

foram reafirmadas as questões tratadas na Declaração de Estocolmo e ressaltou-se a necessidade 

de novos níveis de cooperação internacional por meio dos Estados, aprofundando o debate sobre 

o desenvolvimento sustentável.  

A Conferência Rio 92 produziu documentos importantes como a Declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ONU, 1992b); a Agenda 21 (ONU, 1992c), os 

Princípios para a Administração Sustentável das Florestas (ONU, 1992d), a Convenção da 

Biodiversidade Biológica (ONU, 1994) e a Convenção sobre Mudança do Clima (ONU, 1992e). 

Apesar disso, essa conferência sofreu várias críticas, como a “[...] falta de resoluções, 

vinculantes, ou seja, com valor jurídico, que estabelecessem prazos e metas específicas a serem 

cumpridas pelos Estados membros. As linhas de ações praticamente não foram implementadas 

e neste sentido pouco se avançou” (PESSINI; SGANZERLA, 2016, p. 4). 

Em 1998, foi promulgada a lei de crimes ambientais, Lei 9605/98 (BRASIL, 1998), 

prevendo sanções penais e administrativas para as condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente cometidas por pessoas físicas e jurídicas. 

Passados dez anos da Conferência Rio 92, em 2002, aconteceu em Johanesburgo, 

na África do Sul, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada pela ONU, 

também denominada como Rio+10. A Declaração de Johanesburgo tratou novamente dos 

assuntos já abordados nas conferências internacionais anteriores, mas principalmente da 

necessidade de promover o desenvolvimento econômico e social pela erradicação da pobreza, 

pela mudança nos padrões de consumo e produção e pela proteção e manejo dos recursos 

naturais.  

Já em 1997, foi realizada na cidade de Quioto, no Japão, a Conferência das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas, na qual foi elaborado o Protocolo de Quioto. Nessa ocasião, 

os países comprometidos objetivavam reduzir a emissão de gases e, automaticamente, diminuir 

o efeito estufa. Nessa conferência, ficou definido que os países de maior industrialização 

estariam obrigados a subtrair o volume de gases, no mínimo 5% se comparados com a década 

de 90, entre os anos de 2008 e 2012 (ONU, 1997). 
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No ano 2000, surge a Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, Lei 

9985/00, prevendo mecanismos de defesa dos ecossistemas naturais e de preservação dos 

recursos naturais que nele existem (BRASIL, 2000). No entanto, no Brasil, apesar da 

abundância de dispositivos normativos, essa harmonia econômica e socioambiental ainda não 

é satisfatória, já que: 

[...] existem sérias pendências sociais e econômicas a serem resolvidas, sobretudo as 

desigualdades de rendas, o que não induz à incorporação completa pelo 

desenvolvimento econômico e social das variáveis ambientais, ainda contaminadas 

por uma visão um pouco atrasada de preservacionismo [...]. (SOARES; NAVARRO, 

2009, p. 47). 

 

Entende-se, assim, que a exploração de riquezas e do trabalho humano não pode se 

desenvolver de forma predatória, mas deve buscar a sadia qualidade de vida, como preconizado 

pela Constituição Federal, o que significa uma exploração sustentável da natureza, preservando 

recursos para as presentes e futuras gerações, além de garantir ao trabalhador saúde e segurança 

no exercício laboral. 

 

3.1.1 As normas jurídicas da escravidão no Brasil imperial 

 

O trabalho escravo foi uma prática legitimada durante muito tempo em diversas 

sociedades humanas. No Brasil, em específico, a escravidão perdurou mais tempo do que em 

outros países. A abolição ocorreu, por exemplo, em 1851 em Nova Granada (Colômbia); em 

1852, no Havaí; em 1853, na Argentina; em 1854, no Peru e na Venezuela; em 1855, na 

Moldávia. Nos anos de 1860 e 1861, o sistema de servidão foi fulminado da Índia e da Rússia, 

e em 1862 foi abolido o regime escravagista da Guiana Holandesa. Quanto a Portugal, apenas 

em 1869 pôs fim em suas colônias africanas, sendo que o tráfico de escravos ainda permaneceu 

até 1873 em Zanzibar e Madagascar (ALONSO, 2014). Para uma melhor compreensão desse 

processo, será traçada uma evolução histórica da relação com o trabalho e sua exploração. 

A palavra “trabalho” tem diferentes raízes e acepções nas diversas línguas do 

mundo. A língua grega diferencia a palavra “fabricação” da palavra “esforço”, entendido como 

oposto ao ócio. Já o latim faz distinção entre laborare, como sendo a ação do labor – dor, 

sofrimento, fadiga – e operare, que significa a opus obra. O italiano diferencia entre lavorare 

e operare e o espanhol entre trabajar e obrar. Em francês, há distinções entre travailler e 

oeuvrer, restando ainda uma diferença com tâche, tarefa. Em inglês, distingue-se labour e work 

e, da mesma forma, no alemão entre Arbeit e Werk. Work, como Werk, significando criação da 

obra, enquanto em labour e Arbeit acentuam os sentidos de esforço e cansaço. No entanto, em 
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língua portuguesa, labor e trabalho podem ter a mesma significação: a de realizar um ofício 

com reconhecimento social, de esforço contínuo e repetitivo desprovido de liberdade 

(ALBORNOZ, 1992). 

A palavra trabalho tem origem no latim tripalium, que designava um instrumento 

usado no trabalho de agricultores, para rasgar e esfiapar espigas de milho, linho e trigo. Além 

disso, a palavra tripalium também está relacionada ao verbo do latim vulgar tripaliare, que 

significa torturar. A ideia de trabalho como sinônimo de tortura subsistiu até início do século 

XV, ocasião em que o sentido da palavra em quase todos os idiomas de origem latina a partir 

deste século (POZZOBOM, 2014). 

Como já demostrado nessa pesquisa, essa mudança de acepção ocorreu ao longo da 

história com as transformações sociais e econômicas, em que aquele que possuía poder 

econômico subjugava quem não possuía – como ocorrido no feudalismo, quando os senhores 

concentravam as terras dominando os servos, e no capitalismo, em que o trabalho escravo era 

legitimado, fundamentado em poderio econômico e bélico, além das questões étnicas, como a 

inferioridade construída de negros e indígenas. 

Para Martins (2000), a primeira forma de trabalho a ser recordada é a escravidão, 

em que o cativo não era visto como um sujeito de direitos, mas sim uma coisa. Dessa forma, o 

escravo não possuía direito algum, a não ser o de trabalhar. 

No Brasil, a escravidão veio com a ocupação lusitana no país, isso porque “[...] na 

América lusitana, a luz da legislação da Metrópole, a escravidão sempre existiu. E o Império 

do Brasil recebeu a escravidão como algo natural” (CAMPELLO, 2018, p. 29). Até a 

independência, o Brasil herdou toda a legislação Portuguesa que permitia a prática escravocrata. 

Para Camargo (2004), durante os mais de 200 anos de aplicação das Ordenações Portuguesas 

no Brasil houve dificuldade de adaptação das leis lusas pelas diferenças sociais entre os dois 

países. Por esse motivo, o governo português expediu diversos comandos normativos 

auxiliares, objetivando adequar o conjunto de leis à realidade brasileira. 

Entretanto, a Independência do Brasil não significou uma ruptura com o modelo 

socioeconômico trazido pelos portugueses ao colonizarem o Brasil. Segundo Campello (2018), 

as estruturas de poder e o instituto da escravidão permaneceram, juntamente com toda 

legislação colonial que foi recepcionada pelo Estado Imperial Brasileiro (CAMPELLO, 2018). 

Isso se justificou porque “a influência europeia, advinda de seus filhos estudantes em Coimbra, 

revestia aquela sociedade escravista e aristocrática com a aparência liberal, no entanto, seus 

membros não estavam dispostos a abrir mão de sua posição e privilégios” (PINTO, 2010, p. 4). 
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Alguns autores como Peixoto (2008), explicam que a extinção da escravidão veio 

de forma gradual e evolutiva, sem batalhas sangrentas: 

No projeto de Constituição, em 1823, cuidara do assunto José Bonifácio. Ferreira 

França, em 38, dá cinqüenta anos para a extinção gradual: coincidiriam, com a data 

imposta pela imprevisão. César Burlamaque em 39, Caetano Alberto Soares em 45, 

Perdigão Malheiro em 63, o Visconde de Jequitinhonha e Silveira da Mota no 

Parlamento, foram precursores. Tavares Bastos, desde 63, principalmente Castro 

Alves, desde 65, agitam a opinião e os versos deste preparam a geração libertadora, 

da res sacra, res integra, diz Joaquim Nabuco, que era a escravidão no seu tempo, e 

que ele faz o crime odioso do Brasil. O “Brasil é o negro”, dizia, ainda muito depois, 

Silveira Martins. (PEIXOTO, 2008, p. 223). 

 

A Inglaterra, por exemplo, aboliu a escravidão em seu território em 1807 e, com 

isso, influenciou política, ideológica e militarmente a abolição da escravidão no Brasil 

(SILVEIRA; GODOI, 2018). Para Peixoto (2008), desde o princípio do século XVIII, a 

Inglaterra iniciou um verdadeiro embate contra o tráfico de escravos africanos, realizando o 

policiamento dos mares e apreendendo navios negreiros. Nessa ocasião, o Brasil, apesar de 

independente juridicamente de Portugal, era economicamente dependente da Inglaterra, que à 

época era o país com estrutura manufatureira mais desenvolvida em decorrência da Revolução 

Industrial, dominando os países latino-americanos e os mares (SILVA; MATTEI, 2015). 

Em 25 de março 1824, foi outorgada a primeira Constituição brasileira por Dom 

Pedro I. Esta Constituição apesar do perfil liberal, não eliminou a escravidão no Brasil, uma 

vez que essa mão de obra era a utilizada para produção das riquezas do Império (BRASIL, 

1824). A Constituição de 1824, apesar de não tratar expressamente do instituto da escravidão, 

afirma, no artigo 6º, que o direito à liberdade abrangia somente os cidadãos brasileiros, 

definidos como: a pessoa nascida no Brasil, os estrangeiros naturalizados e os portugueses 

residentes no Brasil à época da independência. 

Entretanto, com a independência, a Inglaterra pôs-se como mediadora entre Brasil 

e Portugal, a fim de que fosse reconhecida internacionalmente a emancipação da então colônia. 

Em troca desse apoio, a Inglaterra exigiu a assinatura de um tratado internacional em 1826 

(SILVA; MATTEI, 2015). Segundo Campello (2018), esse tratado foi ratificado em 1827 e 

assim o Brasil instituiu a Lei de 07 de novembro de 1831, que declarava livres os escravos 

provenientes de outros países, além de impor sanções aos importadores de escravos. No entanto, 

segundo Laranjeira (2018), a lei de 07 de novembro de 1831 não foi efetiva ao combater o 

tráfico de escravos em razão dos interesses econômicos de grandes proprietários e traficantes e 

ainda por omissão do governo brasileiro. 

Por outro lado, o Código Criminal do Império, promulgado em 16 de dezembro de 

1830, no seu artigo 179, previa pena de 3 a 6 anos para o crime de reduzir pessoa à escravidão. 
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No entanto, esse tipo penal somente se aplicava quando a vítima era pessoa livre. Relacionado 

aos escravos, o artigo 14, §6º admitia os castigos dos senhores sobre seus cativos, de forma 

moderada, vedando o resultado morte pelos açoites (BRASIL, 1830). Observa-se, entretanto, 

que as penas previstas no referido código, apesar de inspirado pelo pensamento liberal, 

permaneceram as mesmas da época colonial, tais como: morte, galés, açoite (para os escravos), 

prisão com trabalho, prisão simples, banimento, degredo, desterro, multas, perda e suspensão 

do emprego. Sabia-se que as piores penas eram aplicadas aos escravos, ao passo que os 

funcionários públicos recebiam normalmente penas leves, quase sempre multas (PINTO, 2010). 

Frente às pressões inglesas policiando os mares e aprisionando as embarcações que 

realizavam o tráfico de escravos, o Brasil, em 04 de setembro de 1850, promulgou a Lei nº 581, 

a chamada “Lei Eusébio de Queiroz” que, reafirmando o já decretado em 1831, colocava fim 

ao tráfico negreiro nas dependências do Império Brasileiro (BRASIL, 1850). Em razão desses 

acontecimentos, o número de escravos importados entra em declive, sendo que em 1852 

representava apenas 1% do contabilizado em 1849 (SILVA; MATTEI, 2015). 

Em 28 de setembro de 1871, foi promulgada a Lei 2.040, conhecida como “Lei do 

ventre livre”, que determinava a liberdade dos filhos de mulher escrava nascidos a partir 

daquela data (BRASIL, 1871). A lei supracitada significou a verdadeira alforria dos escravos, 

independente da vontade do senhor, uma vez que garantiu direitos nunca antes assegurados 

como, por exemplo, o de construir um patrimônio próprio. Tal patrimônio seria formado por 

pecúlios decorrentes de doações, legados e heranças e poderiam ser utilizados para obter sua 

liberdade (CAMPELLO, 2018). Por outro lado, a lei também ludibriava os abolicionistas, 

porque apesar de garantir que os filhos de escravos seriam livres, também determinava que os 

filhos dos escravos deveriam ficar sob a tutela do senhor que poderia usufruir dos serviços 

desses ou entregá-los ao Governo em troca de uma indenização. Na prática, a lei permitia que 

as crianças vivessem em uma situação de semiescravidão até que completassem 21 anos de 

idade (SILVA, MATTEI, 2015). 

Em 28 de setembro de 1885 foi promulgada a Lei dos Sexagenários, também 

conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei n.º 3.270 (BRASIL, 1885). Esta lei garantia 

liberdade aos escravos com 60 anos ou mais. Entretanto, deveriam indenizar seus ex-senhores 

para ganhar a alforria, prestando serviços por três anos. A obrigação de prestação de serviços 

terminava quando a pessoa completasse 65 anos, independentemente do tempo cumprido 

(OLIVEIRA, 2011). 

Segundo Delgado et al. (2008), os escravos se uniram, principalmente na forma de 

quilombos, que representaram uma importante forma de resistência. Esse movimento tomou 
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grandes proporções, fazendo com que a sociedade repensasse as formas e a natureza das 

relações de trabalho predominantes. Nesse sentido, apesar das referidas legislações, a pressão 

dos abolicionistas intensificou-se e, segundo Laranjeira (2018), os escravos tinham como 

aliados importantes formadores de opinião, que divergiam do pensamento dominante na 

sociedade escravocrata. Essas pessoas eram juristas, jornalistas, políticos, intelectuais e artistas. 

Além disso, o meio urbano foi se industrializando, mudando o modo de prestação de serviços 

e a economia, o que trouxe novos valores para a sociedade brasileira. É notório na história que 

“[...] a abolição da escravatura brasileira não foi precedida de uma guerra sangrenta, como a da 

Secessão, nos Estados Unidos da América, nem de indenização aos senhores de escravos, tal 

como ocorrido na Inglaterra” (SOARES, 2010, p. 367), mas foi fruto de pressões sociais 

embasadas em ideais de igualdade.  

Ainda nesse contexto histórico, segundo Campello (2018), o sistema escravista 

entrava em decadência, uma vez que a população escrava no Brasil diminuiu bruscamente e 

várias regiões do país já dispensavam a mão de obra escrava para a realização de suas atividades 

econômicas. Além disso, algumas províncias brasileiras como Ceará, Amazonas e Rio Grande 

do Sul já tinham abolido a escravidão. Assim, o governo brasileiro sucumbiu às pressões e 

promulgou, em 13 de maio de 1888, a Lei nº 3.353 (BRASIL, 1888), conhecida como Lei 

Áurea, que foi sancionada pela regente do Império, a Princesa Izabel, extinguindo finalmente a 

escravidão no Brasil. A lei foi confeccionada com texto simples e objetivo, como expõe-se a 

seguir: 

A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor D. 

Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e 

ela sancionou a lei seguinte: 
Art. 1°: É declarada extincta desde a data desta lei a escravidão no Brazil. 
Art. 2°: Revogam-se as disposições em contrário. 
Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da 

referida Lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão inteiramente 

como nella se contém. 

O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comercio e Obras Públicas e 

interino dos Negócios Estrangeiros, Bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho 

de sua Majestade o Imperador, o faça imprimir, publicar e correr. (BRASIL, 1888). 

 

A declaração do fim da escravidão no ordenamento jurídico brasileiro foi 

considerada uma vitória para a população. Segundo Campello (2018), ela foi marcada por 

longas comemorações populares por parte de todas as classes sociais. No entanto, apesar da 

formalização do fim da escravatura, com a abolição legal, a pobreza e a concentração da 

propriedade das terras deram continuidade ao trabalho escravo no Brasil. Os trabalhadores em 

situação de desemprego ou sem estabilidade e desprovidos de propriedade aceitaram situação 

de trabalho exploratórias, submetendo-se a regimes desumanos e degradantes (CIDH, 2016). 
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Durante a transição do regime da escravidão para o do trabalho livre, o trabalho foi 

regulamentado pela modalidade de locação. Conforme Machado (2003), em 23 de março de 

1879, foi editado o Decreto nº 2.820 que regulamentava, no meio rural, os contratos de 

trabalhadores libertos nacionais e estrangeiros por meio da locação de serviços e modalidades 

de parcerias agrícolas e pecuárias (BRASIL, 1879). Esses contratos poderiam ser firmados por 

nacionais e estrangeiros mediante escritura pública, sendo a duração de 6 anos para os 

brasileiros, 5 para estrangeiros e 7 para libertos. Antes da promulgação, esse decreto foi 

discutido por 10 anos, e quando publicado dispunha de oitenta e seis artigos. Ficou conhecido 

como a Lei Sinimbu e continha um capítulo dispondo exclusivamente sobre matéria penais e 

outro sobre competências e procedimentos (MACHADO, 2003). Tratava-se, de um instrumento 

de controle dos fazendeiros sobre os trabalhadores livres, visando dar segurança às relações de 

trabalho, apesar da falta de dignidade e das penas severas aplicadas aos trabalhadores previstas 

em muitos artigos. Os contratos de locação previam, por exemplo, como justa causa do locador, 

dando ensejo à rescisão contratual pelo locatário, doença prolongada, embriaguez, imperícia e 

insubordinação. Além disso, previam também penalidades rígidas, como a prisão nos casos em 

que o locador se ausentasse de forma injustificada ou permanecendo na propriedade se 

recusasse ao trabalho, dentre outras faltas consideradas graves pela lei, revogada em 1890. 

No entanto, para Delgado et al. (2008), no século XIX, apesar de todos os avanços 

para o combate ao trabalho escravo, houve muita resistência social, especialmente dos 

beneficiados por tal prática. A libertação dos escravos tornou-se também um problema social, 

uma vez que, conforme Lima (2005), a “liberdade de trabalho” não importava necessariamente 

em direito ao trabalho. Ao se inserirem no mercado de trabalho, os ex-cativos enfrentavam a 

realidade do trabalho em condições precárias e a servidão por dívidas. Nesse sentido, eram 

frequentes as violações às normas promulgadas nacional e internacionalmente. Para Figueira 

(2017), declarada o fim da escravidão, iniciou-se o período do ciclo da borracha vegetal, dando 

início às vítimas das servidões por dívidas. 

 

 

3.1.2 Normas de trabalho escravo no Brasil republicano 

 

Em 15 de novembro de 1889 o governo presidencialista republicano se instaurou 

no Brasil, colocando fim ao regime monárquico. Na ocasião, o chefe de estado, imperador Dom 

Pedro II, foi destituído e foi determinado que deixasse o país para exílio na Europa. Nesse 
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contexto, a Igreja já se preocupava com as relações de trabalho. A encíclica Rerum Novarum12 

de 1891, foi publicada pelo Papa Leão XIII, marcando uma fase de transição para a justiça 

social, com intervenção estatal nas relações de trabalho, visando conciliar trabalho e capital e 

afirmando a importância da propriedade para todo homem (PAPA LEÃO XIII, 1891).  

A abolição da escravatura, com a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, 

não denotou a efetiva liberdade dos cativos. Sabe-se que os trabalhadores rurais continuaram 

presos aos tomadores de serviço em razão de dívidas, contraídas muitas vezes de forma 

fraudulenta e amparadas por leis que beneficiavam os fazendeiros. Havia a imposição de 

obrigações contratuais, com penas árduas, como a prisão do trabalhador que se ausentasse da 

fazenda sem motivo justo ou que, permanecendo na propriedade, se recusasse a trabalhar. 

(SILVA, 2010). Assim, as primeiras leis trabalhistas no período pós-abolição da escravidão, 

incentivaram a manutenção de um sistema semiescravista de produção, fundado no trabalho 

obrigatório e disciplinado de trabalhadores livres e libertos, sob a falsa garantia da liberdade 

contratual e de trabalho. (SILVA, 2010). 

Para Barbosa e Barbosa (2013), no princípio da Primeira República (1889-1891), 

deu-se início a algumas tentativas de regulação do trabalho. No ano de 1889, Benjamim 

Constant apresentaria um projeto, que não chegou a ser aprovado, reservado a assalariados de 

estabelecimentos estatais e com leis referentes a salários, jornada de trabalho, descanso 

semanal, férias anuais, aposentadoria e condições para dispensa e estabilidade do trabalhador. 

Nesse contexto, aduz Figueira (2017) que na Amazônia brasileira, no final do 

século XIX, iniciava-se o ciclo da borracha vegetal, em razão da quantidade abundante de 

árvores gomíferas na região. Tal atividade atraiu milhares de pessoas brasileiras e originárias 

das cordilheiras que, na esperança de construir uma vida melhor, abandonavam suas terras e 

familiares para praticar o extrativismo nas desconhecidas terras amazônicas. Porém, a realidade 

desses emigrantes foi muito diferente. Além de não alcançarem a sonhada propriedade, se 

submeteram à servidão por dívida, em que o trabalho era sinônimo de submissão a um regime 

escravista. Também em São Paulo, entre 1880 e 1930, muitos emigrantes espanhóis foram 

levados para as fazendas de café e submetidos à servidão por dívida ou aviamento, sofrendo 

extorsão no preço dos alimentos, além de maus tratos. Situação idêntica ocorreu com a 

emigração japonesa entre 1908 a 1941 (FIGUEIRA, 2017). 

                                                           
12 A Encíclica Rerum Novarum foi escrita pelo Papa Leão XIII em 15 de maio de 1891. No documento aberto a 

toda população, bispos e arcebispos tratavam das condições das classes trabalhadoras, dando novos 

direcionamentos às questões relativas ao trabalho, pautadas na dignidade da pessoa humana e na nova doutrina 

social da Igreja visando à justiça social. Criticava tanto o liberalismo, o individualismo, como o socialismo 

(AZEVEDO, 2007, p. 9).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Le%C3%A3o_XIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1891
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classes_trabalhadoras
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Nos centros grandes comerciais surge, portanto, segundo Barbosa e Barbosa (2013), 

um mercado de trabalho marcado pelo excedente de oferta, altos índices de instabilidade do 

emprego, flexibilidade dos salários, ausência de legislação trabalhista protetiva e o abuso do 

trabalho de mulheres e crianças laborando em extensas jornadas. Entre os anos de 1891 e 1919, 

prevaleceu na República brasileira um sistema de relações de trabalho sem intermediação 

Estatal, mas com a influência organizada da classe operária, principalmente urbana, que lutava 

por melhores condições de trabalho nas fábricas e por uma legislação trabalhista mínima, ao 

que era auxiliada por parlamentares e legisladores sociais (BARBOSA; BARBOSA, 2013). 

Nesse período, no que diz respeito a condições dignas de trabalho, o Código Civil 

de 1916, por meio da Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916, manteve o contrato de trabalho na 

modalidade de locação de serviços (BRASIL, 1916). O Código Civil trouxe o ideário liberal de 

impedir a intervenção estatal nas relações privadas. Da mesma forma, não havia nos 

dispositivos previsão de intervenção estatal sobre a ordem econômica para garantir a isonomia 

social. No entanto, diversos dispositivos serviram de base para a elaboração de leis trabalhistas 

posteriores (CEZAR, 2012). 

Outrossim, o Decreto-Lei no. 3.724 de 15 de janeiro de 1919, regulamentou as 

obrigações decorrentes dos acidentes de trabalho (BRASIL, 1919). Mas a referida lei não previa 

um modelo de seguridade social de maneira a garantir o pagamento de indenizações por lesões 

provenientes de acidentes de trabalho, deixando os trabalhadores à margem de qualquer 

ressarcimento.  

A partir da década de 1930, inúmeras legislações trabalhistas foram promulgadas, 

mas não estavam compiladas em um único volume. Todavia, apesar da vasta legislação, 

segundo Delgado e Miráglia (2018), as ações governamentais tinham como objetivo sufocar 

manifestações políticas, operários autonomistas ou simplesmente resistentes à estratégia oficial 

à época. A década de 1930 foi marcada por ideias autoritárias e corporativistas, influenciadas 

pela Europa – na Alemanha, o nazismo de Adolf Hitler; na Itália, o fascismo de Benito 

Mussolini; na Espanha, o nacional-sindicalismo de Francisco Franco; em Portugal, o 

corporativismo de Oliveira Salazar (ROMITA, 2013). 

Entretanto, apesar do cenário político adverso, esse modelo trabalhista 

caracterizado por normas esparsas, sob a vigência da Constituição de 1937 (BRASIL, 1937), 

transformou-se em 1º de maio de 1943, na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei n. 5452 (BRASIL, 1943), porém sem previsão de normas que tratassem de trabalho 

análogo ao de escravo. Assim, o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, denominado 
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Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940), inseriu, dentre os crimes contra a liberdade 

individual, o crime de redução à condição análoga à de escravo in verbis: 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a 

trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes 

de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 

contraída com o empregador ou preposto: (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 

11.12.2003) [...] 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim 

de retê-lo no local de trabalho; (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos 

ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.  

(Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) (BRASIL, 1940).  

 

Mesmo com essa inovação legislativa, o índice de trabalho escravo aumentou no 

Brasil nas décadas de 1960 e 1970 em consequência da expansão de técnicas mais modernas de 

trabalho rural, que demandavam maior número de trabalhadores (OIT, 2016). Nessa época, a 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM – incentivou a ocupação da 

chamada “Amazônia Legal” (FIGUEIRA, 2011). Não se tratava de um projeto para beneficiar 

diretamente a elite econômica do país, mas que objetivava a implementação de políticas de 

ocupação do espaço territorial, visando atrair um grande contingente populacional, fornecendo 

mão de obra para os diversos empreendimentos econômicos que seriam implantados na região. 

(MENDES, PEREIRA, 2018). O Brasil estava sob a égide do governo militar e suas políticas 

pretendiam, além do povoamento, o crescimento econômico da região, por meio de polos de 

desenvolvimento, promovendo também o aproveitamento da potencialidade agropecuária, 

agroindustrial e florestal em áreas prioritárias da Amazônia, além da exploração de recursos 

naturais (TAVARES, 2011). 

A Constituição de 1988, tendo como pilar a dignidade humana, também reprime a 

prática do trabalho escravo. Para Piovesan (2008), a Constituição Brasileira de 1988 é um marco 

jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no Brasil, uma 

vez que simboliza a ruptura com o regime autoritário, confere extraordinária ênfase aos direitos 

e garantias, situando-se como o documento mais avançado, abrangente e pormenorizado sobre 

a matéria na história constitucional do país. Sendo a dignidade humana e os direitos 

fundamentais pilares de seu ordenamento, institui princípios constitucionais que incorporam as 

exigências de justiça e os valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico 

brasileiro. 

O art. 5º, por exemplo, dispondo de direitos e garantias fundamentais, no inciso 

XLVII, proíbe os “trabalhos forçados”, e ainda, no o art. 243, com a redação dada pela EC 

81/2014 (BRASIL, 2014), prevê a expropriação da propriedade de caráter sancionatório, em 
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caso de constatação de trabalho escravo (BRASIL, 1988). Também se destacam a dignidade da 

pessoa humana, prevista no artigo 1º, III, e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

no inciso IV, formando um dos pilares dos valores protegidos constitucionalmente que 

alicerçam o Estado Democrático de Direito brasileiro. A esse respeito, Piovesan (2015, p. 92) 

identifica uma junção do princípio do Estado Democrático de Direito e dos direitos 

fundamentais, na medida em que os direitos fundamentais são um elemento básico para a 

realização do princípio democrático, tendo em vista que exercem uma função democratizadora. 

 

3.1.3 Das normas internacionais ratificadas pelo Brasil 

 

Com relação às normas internacionais, sabe-se que “a tentativa de abolir a 

escravidão e o tráfico de escravos por meio de normativos internacionais data do início do 

século XIX e, a título exemplificativo, entre 1839 a 1890 foram elaborados mais de 300 deles, 

mas foram poucos os resultados práticos obtidos” (SCHLOENHARDT, 2009 apud TIMÓTEO, 

2014). Assegura a CIDH (2016) que o Direito Internacional proíbe a escravidão, a servidão, o 

trabalho forçado e outras práticas análogas à escravidão. A proibição da escravidão e de práticas 

semelhantes decorrem do Direito Internacional consuetudinário e do jus cogens. Trata-se, pois, 

de obrigação erga omnes sendo de cumprimento obrigatório por parte dos Estados, pois emana 

das normas internacionais de direitos humanos. A proibição absoluta e inderrogável de 

submissão de pessoas à escravidão, servidão ou trabalho forçado está também prevista na 

Convenção Americana e em outros instrumentos internacionais dos quais o Brasil é parte. 

A proibição do trabalho escravo é regra absoluta no Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, não comportando quaisquer tipos de exceções, mesmo que invocado ameaça 

ou estado de guerra, instabilidade política interna ou emergência pública. É norma cogente e 

inderrogável no ordenamento jurídico internacional, considerada como cláusula pétrea. Trata-

se, então, de norma de caráter absoluto que não permite relativização ou flexibilização, além de 

nenhum juízo de ponderação (PIOVESAN, 2006). 

Quanto às normas ratificadas pelo Brasil, foi assinado o primeiro tratado proibindo 

a escravidão em 1926, firmado pela Liga das Nações Unidas. De acordo com esse Tratado, a 

escravidão seria “o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual se exercem total ou 

parcialmente, os atributos do direito de propriedade” (ONU, 1926). Posteriormente, em 1956, 

foi instituída a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, do Tráfico de 

Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Condição de Escravo (ONU, 1956). 
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Entretanto, o Brasil só as ratificou em 25 de junho de 1957, por meio do Decreto n. 41.721 

(BRASIL, 1957). 

A Convenção n. 29 (OIT, 1930), sobre abolição do trabalho forçado ou obrigatório 

da OIT foi aprovada pela Conferência Internacional do Trabalho em 1930 e foi ratificada pelo 

Brasil, tendo sido promulgada pelo Decreto n. 41.721, de 25 de junho de 1957 (BRASIL, 1957). 

Essa convenção estabelece em seu artigo 1º que todo país-membro da OIT que a ratificar 

compromete-se a abolir a utilização do trabalho forçado ou obrigatório, em todas as suas 

formas, no mais breve espaço de tempo possível. Excepcionalmente, a convenção admite 

algumas exceções de trabalho obrigatório, tais como o serviço militar, o trabalho penitenciário 

adequadamente supervisionado e o trabalho obrigatório em situações de emergência, como 

guerras, incêndios, terremotos, entre outros. 

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pela 

Assembleia Geral da ONU (ONU, 1948). Elaborada por representantes de diferentes origens 

jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, trata-se de um documento marcante na 

história dos direitos humanos e que regulamenta também temas relativos ao trabalho escravo. 

Logo em seu artigo 1º, dispõe que “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos”. Em seguida, o artigo 3º afirma que “todo homem tem direito à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal”. O artigo 4º, por seu turno, determina que “ninguém será mantido em 

escravidão ou servidão e que a escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos em todas as 

suas formas; e o artigo 5º adiciona que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou 

castigo cruel, desumano ou degradante.  

Depois disso, foi aprovada pela Conferência Internacional do Trabalho em 1957 a 

Convenção n. 105 (OIT, 1957) sobre a abolição do trabalho forçado, que também foi ratificada 

pelo Brasil, sendo promulgada pelo Decreto n. 58.822, de 14 de julho em 1966 (BRASIL, 

1966). Essa convenção trata da proibição do uso de toda forma de trabalho forçado ou 

obrigatório como meio de coerção ou de educação política; castigo por expressão de opiniões 

políticas ou ideológicas, medida disciplinar no trabalho, punição por participação em greves ou 

como medida de discriminação. 

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos foi instituído pela Resolução 

n. 2.200-A (XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966 (ONU, 

1966).  

O Congresso Brasileiro aprovou-o por meio do Decreto-Legislativo n. 226, de 12 

de dezembro de 1991 (BRASIL, 1991), depositando a Carta de Adesão na Secretaria Geral da 

Organização das Nações Unidas em 24 de janeiro de 1992, entrando em vigor em 24 de abril 
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do mesmo ano. A partir dessa data, o Brasil comprometeu-se como responsável pela 

implementação e proteção dos direitos fundamentais previstos no Pacto. Com relação ao 

trabalho escravo, o referido Pacto impõe que ninguém poderá ser submetido à escravidão e à 

servidão e proíbe a escravidão e o tráfico de escravos em todas as suas formas. Dispõe também 

que ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios (artigo 8º, 1, 2 

e 3). 

Ainda em 1966, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais de 1966 (ONU, 1966), promulgado pelo Decreto 591 de 6 de julho de 1992 (BRASIL, 

1992), dispõe em seu artigo 6º, 1, que os estados-parte do pacto reconhecem o direito ao 

trabalho, que compreende o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida 

mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito e que tomarão medidas apropriadas para 

salvaguardar esse direito. Há a previsão ainda de outros direitos trabalhistas, como condições 

de trabalho satisfatórias, condições de trabalho equitativas entre homens e mulheres, além da 

preocupação com a higiene e segurança do trabalho. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica 

(OEA, 1969), assinado em 22 de novembro de 1969, foi ratificada pelo Brasil em setembro de 

1992, por meio do Decreto 678/92 (BRASIL, 1992). A Convenção, no seu artigo 6º, veda 

práticas de escravidão, servidão, tráfico de pessoas e trabalho forçado ou obrigatório.  

A Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano ou 

Declaração de Estocolmo de 1972, logo em seu 1º princípio estabelece que “o homem tem o 

direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao gozo de condições de vida adequadas num 

meio ambiente de tal qualidade que lhe permita levar uma vida digna de gozar do bem-estar” 

(ONU, 1972). 

A Convenção 182 (OIT, 1999) e a Recomendação 190 (OIT, 1999) da Organização 

Internacional do Trabalho, que versa sobre a “Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil 

e a Ação Imediata para sua Eliminação”, foram concluídas em Genebra, em 17 de junho de 

1999, sendo ratificadas pelo Brasil em 02 de fevereiro de 2000 e promulgadas pelo Decreto 

3.597, de 12 de setembro de 2000 (BRASIL, 2000). A convenção dispõe que todo estado-

membro que a ratificar deverá adotar medidas imediatas e eficazes que garantam a proibição e 

a eliminação das piores formas de trabalho infantil, assim compreendidos:  

Artigo 3º Para os fins desta Convenção, a expressão as piores formas de trabalho 

infantil compreende: 

a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e 

tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou 

compulsório, inclusive recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para 

serem utilizadas em conflitos armados; 
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b) utilização, demanda e oferta de criança para fins de prostituição, produção de 

pornografia ou atuações pornográficas; 

c) utilização, recrutamento e oferta de criança para atividades ilícitas, 

particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes conforme definidos 

nos tratados internacionais pertinentes; 

d) trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, 

são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança (OIT, 

1999). 

 

Em 2014, a Recomendação nº 203 da OIT trouxe medidas suplementares à 

Convenção 29 da OIT estabelecendo diretrizes específicas para que os países efetivamente 

possam combater todas as formas de trabalho forçado, proteger as vítimas e assegurar-lhes 

acesso à justiça e compensação (OIT, 2014). 

A Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho de 1988 consiste em um documento que promove por meio de suas 

convenções, a necessidade de observância, por parte dos países, de determinadas normas 

diretamente ligadas à dignidade do trabalhador. Ele estipula que todos os estados-membros da 

OIT devem respeitar e promover princípios e direitos relativos à liberdade sindical e 

reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; eliminação de todas as formas de 

trabalho forçado ou obrigatório; abolição efetiva do trabalho infantil e eliminação da 

discriminação em matéria de emprego e ocupação. Estabelece ainda que todos os Estados 

pertencentes à OIT, independentemente de terem ratificado as convenções que tratam 

especificamente das matérias citadas, têm a obrigação de respeitar tais princípios pelo fato de 

pertencerem à Organização (OIT, 1988). 

Em 1998, foi criado o Tribunal Penal Internacional por meio do Estatuto de Roma 

do Tribunal Penal Internacional (CPI, 1998), do qual o Brasil é parte, tendo sido incorporado 

no nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 4.388, de 25/09/2002 (BRASIL, 2002). O Tribunal 

é uma corte permanente e independente e é responsável pelo julgamento de pessoas acusadas 

de crimes do mais sério interesse internacional, como genocídios, crimes contra a humanidade 

e crimes de guerra. Nesse ínterim, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, considera, em 

seu artigo 7º, 1, “c”, a escravidão como crime “contra a humanidade”. 

A Declaração Sociolaboral do Mercosul foi firmada pelos estados-partes do 

Mercado Comum do Sul durante a reunião semestral do Conselho do Mercado Comum, em 10 

de dezembro de 1998 (BRASIL, 1998). De acordo com Peduzzi (2005), essa declaração foi 

uma resposta dos referidos Estados às constantes reclamações e críticas em relação ao excesso 

de prioridade aos aspectos comerciais, econômicos e tributários da integração, pelo que em 

muito se descuidava das demandas sociais daí advindas. Assim, comprometem-se os 

integrantes, dentre outras proteções relativas ao trabalho, a formular e pôr em prática políticas 
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ativas de trabalho decente, tratamento digno e não discriminatório, além da eliminação do 

trabalho forçado ou obrigatório.  

Tem-se ainda o “Protocolo para prevenir, suprimir e punir o tráfico de pessoas, 

especialmente mulheres e crianças” ou “Protocolo do Tráfico” (ONU, 2000) firmado em 

Palermo no ano 2000 como protocolo suplementar à Convenção das Nações Unidas contra o 

crime organizado transnacional criminalizando o tráfico de pessoas voltado a qualquer forma 

de exploração sexual. Ele entrou em vigor em 25 de dezembro 2003, sendo ratificado em 29 de 

janeiro de 2004 e promulgado pelo Brasil pelo Decreto 5.017, de 12 de março 2004 (BRASIL, 

2004). Este protocolo proíbe o aliciamento de trabalhadores rurais no Brasil e de trabalhadores 

estrangeiros irregulares no intuito de submetê-los ao trabalho em condição análoga à de escravo 

e se iguala à definição de tráfico de seres humanos nele contida. 
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4 O TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO 
 

É incrível a resignação, a apatia e paciência destes homens, que só se explica pelo 

fatalismo sedimentado através de gerações de brasileiros sem pátria, dessas massas 

deserdadas de semi-escravos que se sucederam desde as capitanias hereditárias. 

(Casaldáliga, Dom Pedro. Uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a 

marginalização social, p. 20) 

 

A realidade do mundo contemporâneo é marcada pelo dinamismo e pluralidade das 

relações de trabalho, já que o avanço social e tecnológico coloca novas demandas de agilidade 

e eficiência para a prestação de serviços e produção de mercadorias. O Brasil não escapa dessa 

lógica, tendo em toda a sua extensão territorial uma variedade de atividades se desenvolvendo 

nessa perspectiva produtivista, que, muitas vezes, dá lugar a relações de trabalho desiguais e 

exploratórias, caracterizando o trabalho escravo como uma realidade mesmo com sua abolição 

e criminalização em diversas leis internas e tratados internacionais. 

Dada a preocupação para que as medidas de proteção ao trabalhador não sejam 

apenas atos formais, diversos países firmaram convenções protetivas, por meio da OIT, como 

forma de cooperação pacífica entre os Estados com a finalidade de alcançar objetivos comuns, 

sobretudo com relação à erradicação do trabalho escravo contemporâneo. Por se tratar de 

cláusula pétrea internacional, o direito do indivíduo de não ser submetido à escravidão é um 

direito humano absoluto e inderrogável, de caráter universal e indivisível, por se acreditar que 

todo indivíduo tem direito à dignidade, ao respeito, à autonomia e à liberdade (PIOVESAN, 

2006). Com base nesse entendimento, a compreensão de como o trabalho escravo 

contemporâneo se desenvolve e de suas consequências para a degradação do meio ambiente é 

a chave para o combate a todo o sistema degradante laborambiental. 

 

4.1 O reconhecimento do Estado brasileiro  

 

O trabalho escravo é a antinomia do trabalho decente, definido qualitativamente 

como um emprego capaz de proporcionar direitos, proteção social, representação, 

desenvolvimento sustentável e redução das desigualdades. Segundo a OIT, o trabalho decente 

é definido como: 

The concept of Decent Work, formalized by the ILO in 1999, summarizes its historical 

mission of promoting opportunities for men and women to have quality and 

productive work in conditions of freedom, equity, security and dignity. While being 

the focal point around which the four ILO strategic objectives converge (respect of 

rights at work, promoting more and better jobs, extending social protection and 

strengthening social dialogue), Decent Work is a fundamental condition for 
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overcoming poverty, reducing social inequalities, ensuring democratic governance 

and sustainable development (OIT, 2012, p. 3).13  

  

Segundo o relatório “Trabalho escravo no Brasil do século XXI,14 produzido pela 

OIT em 2006, com projeção até 2015, após ouvir após ouvir as opiniões de representantes 

governamentais, empregadores e trabalhadores dos Estados americanos membros da 

organização, além de examinar como os objetivos estratégicos e transversais se relacionam com 

as particularidades da região, os desafios para gerar trabalho decente e combater a pobreza na 

atualidade seriam: 1) crescimento econômico capaz de gerar emprego para todos; 2) efetivo 

cumprimento dos direitos do trabalho; 3) fortalecimento da democracia; 4) adoção de novos 

mecanismos de proteção adequados à realidade atual; 5) e, por consequência, o 

desaparecimento da exclusão social (OIT, 2006). 

Para avançar na discussão do caso brasileiro, cumpre destacar o conceito de 

dignidade por si só, na medida em que é adotado pela Constituição Federal de 1988 e tem 

capacidade de elidir a exploração do homem como mero instrumento ou objeto para se alcançar 

um fim: “o ser humano é fim em si mesmo e não se admite em nenhuma hipótese a sua 

“coisificação” (MIRÁGLIA, 2008). 

Na atualidade, as primeiras denúncias de trabalho escravo em sua forma 

contemporânea ocorreram nos anos de 1970 pelo relatório intitulado “Uma igreja da Amazônia 

em conflito com o latifúndio e a marginalização social”, elaborado por Dom Pedro Casaldáliga, 

bispo católico e defensor dos Direitos Humanos na Amazônia. No referido documento, o bispo 

faz críticas à pratica de aliciamento de trabalhadores submetidos à servidão por dívida, 

peonagem ou truck system,15 e assim como na escravidão antiga, aduz a transformação do 

trabalhador em objeto, sem direitos e sem personalidade:  

As condições de trabalho são as mais precárias possíveis. [...] Por tudo isso, os peões 

trabalham meses, e ao contrair malária ou outra qualquer doença, todo seu saldo é 

devorado, ficando mesmo endividados com a fazenda. [...] Esse trabalho pesado, e 

                                                           
13 O conceito de Trabalho Decente, formalizado pela OIT em 1999, resume sua missão histórica de promover 

oportunidades para homens e mulheres terem trabalho de qualidade e produtivo em condições de liberdade, 

equidade, segurança e dignidade. Embora seja o ponto focal em torno do qual os quatro objetivos estratégicos da 

OIT convergem (respeito aos direitos no trabalho, promovendo mais e melhores empregos, ampliando a proteção 

social e fortalecendo o diálogo social), o Trabalho Decente é uma condição fundamental para superar a pobreza, 

reduzir as desigualdades sociais, garantir governança democrática e desenvolvimento sustentável (tradução 

livre). 
14 Este relatório pode ser consultado na página da OIT na Internet: http://www.oitamericas2006.org 
15 A expressão tem origem no século XV, com a Revolução industrial, particularmente na Inglaterra e Alemanha. 

Os empregados a época tinham o salário adiantado para adquirir bens de primeira necessidade uma vez que as 

indústrias precisavam ser instaladas em locais afastados da cidade, mas perto de recursos naturais como rios e 

florestas. Dessa forma, os empregadores instalavam vendas para aquisição desses bens essenciais, para que os 

obreiros os adquirissem, surgindo assim o vocábulo truck system. Essa prática culminou em uma forma de 

exploração forçada do empregado, uma vez que este estava constantemente preso a uma dívida com seu 

empregador, pois não recebia o suficiente para saldá-la (GOMES, 1996 apud RIEGER, 2012, p. 101). 
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nestas condições, é executado por gente de toda idade, inclusive menores (13, 14, 15, 

17 anos). [...] O peão depois de suportar esse tipo de tratamento perde a sua 

personalidade. Vive, sem sentir que está em condições infra-humana. Peão já virou 

conotação depreciativa pelo povo das vilas, como sendo uma pessoa sem direito e sem 

responsabilidade. Os fazendeiros mesmo consideram o peão uma raça inferior, com o 

único dever de servir a eles, “os desbravadores”. Nada fazem pela promoção humana 

dessa gente. O peão não tem direito à terra, à cultura, à assistência, à família, a nada. 

É incrível a resignação, a apatia e paciência destes homens, que só se explica pelo 

fatalismo sedimentado através de gerações de brasileiros sem pátria, dessas massas 

deserdadas de semi-escravos que se sucederam desde as Capitanias Hereditárias 

(CASALDÁLIGA, 1971, p. 19-20). 

 

A partir daí, começaram as denúncias na década de 1970 e 1980 lideradas pela 

Comissão Pastoral da Terra, formada por um conjunto de bispos e agentes pastorais vindos de 

toda a Amazônia Legal e vinculados a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)16 

com a finalidade de atuar junto aos trabalhadores rurais em todas as regiões do Brasil 

(PLASSAT, 2008). 

Nos anos de 1992 a 1994, no decorrer de sessões das Nações Unidas (ONU), na 

Suíça, o Brasil foi denunciado pela existência de trabalho forçado e escravo por meio da CPT 

e da Ordem dos Advogados do Brasil, que compareceram a convite da Federação Internacional 

dos Direitos Humanos responsabilizando, inclusive, o governo por descumprimento de tratados 

e recomendações internacionais. O embaixador do Brasil na ONU, Celso Amorim, admitiu a 

questão e, então, foi criado o Programa de Erradicação do Trabalho Forçado e do Aliciamento 

do Trabalhador (PERFOR), pelo governo federal (FIGUEIRA, 2011).  

No ano de 1995, o Brasil foi demandado, pela primeira vez, na Corte Interamericana 

de Direitos Humanos pela existência de trabalho escravo, no “caso José Pereira”, (Caso nº 

11.289, Informe nº 95/03 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos) (CIDH, 2003). 

No caso em questão, a vítima, José Pereira, juntamente com outros sessenta trabalhadores, no 

ano de 1989, eram aliciados para trabalhar no corte de juquira, vivendo sem remuneração e em 

condições degradantes. Ao tentar fugir junto com um companheiro, José Pereira foi gravemente 

ferido e seu colega morto, ambas vítimas de pistoleiros contratados pelo patrão para impedir a 

fuga de seus trabalhadores. A situação foi denunciada pelas organizações não governamentais 

Human Rights Watch e pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL): 

[...] alegou-se que, nos fatos relacionados a José Pereira, haviam sido violados os 

artigos I e XXV da Declaração Americana sobre Direitos e Obrigações do Homem 

que estabelecem: o direito à vida, à liberdade, à segurança e integridade pessoal e o 

direito à proteção contra detenção arbitrária. O Estado Brasileiro também foi acusado 

                                                           
16 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é a instituição permanente que congrega os Bispos da 

Igreja católica no País, que desenvolvem funções pastorais em favor de seus fiéis para melhor promover a vida 

eclesial, enfrentar desafios contemporâneos, por meio dos ensinamentos cristãos promover uma sociedade justa, 

fraterna e solidária (CNBB, 2020) 

https://www.cnbb.org.br/quem-somos/ 

https://www.cnbb.org.br/quem-somos/
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de ter violado os artigos 6, 8 e 25 da Convenção Americana sobre os Direitos 

Humanos, os quais referem-se à proibição de escravidão e servidão; garantias judiciais 

e proteção judicial. Além disso, as peticionárias alegaram o desinteresse e a ineficácia 

do Estado Brasileiro nas investigações e nos processos referentes aos assassinos e aos 

responsáveis pela exploração trabalhista. Isso evidenciou a cumplicidade do Estado, 

por permitir a persistência de situações de trabalho semelhantes às vivenciadas por 

José Pereira, além da impunidade, por nenhum funcionário ou proprietário de 

fazendas ter sido condenado, apesar da violência extrema que caracteriza tais 

violações e do aumento das denúncias referentes a essas práticas de trabalho (COSTA, 

2010, p. 28). 

 

Em decorrência desse fato, em 18 de setembro de 2003, as peticionárias e o Estado 

brasileiro assinaram um termo de solução amistosa e o Brasil reconheceu sua responsabilidade 

internacional, ainda que as violações tivessem sido praticadas por particulares, uma vez que os 

órgãos estatais não conseguiram prevenir, nem mesmo punir, tais práticas no país (OIT, 2003). 

Com as pressões nacionais e internacionais, em 1995 o presidente do Brasil, 

Fernando Henrique Cardoso, reconheceu em uma entrevista em rádio, que o trabalho escravo 

era uma realidade brasileira. Esse reconhecimento tornou-se um problema político, culminando 

na implementação de algumas políticas públicas para erradicação dessa prática. Desde então, 

foram libertadas mais de 52 mil pessoas em situação de trabalho escravo, sendo em sua maioria 

homens (94,88%), negros e pardos (49,80%), com baixo grau de escolaridade (40,14%) e com 

frequente reincidência, uma vez que esses trabalhadores relatam conhecer apenas aquela 

realidade desde a sua infância (DELGADO; MIRAGLIA, 2018). 

Trabalhadores homens, pobres, negros, jovens (entre 18 e 40 anos): esse é o perfil 

das vítimas de trabalho escravo contemporâneo, pessoas recrutadas em seus estados de origem 

por “gatos” para trabalhar em estados distantes, com a promessa de salários atrativos. (CIDH, 

2016, p. 28). Um estudo detalhado do perfil das vítimas resgatadas propicia a identificação tanto 

dos riscos específicos existentes em determinadas atividades econômicas e cadeias produtivas 

quanto das vulnerabilidades relacionadas a padrões sociodemográficos e identitários – 

averiguados por meio da consideração de idade, sexo, escolaridade, ocupações, setores 

econômicos, raça/cor e nacionalidade. 

Segundo dados do observatório digital da Plataforma SmartLab,17 que monitora o 

trabalho escravo e o tráfico de pessoas, entre os anos de 2003 e 2018, 45.028 pessoas foram 

                                                           
17 O Observatório digital do trabalho escravo encontra-se na plataforma digital Smartlab. Trata-se de uma 

iniciativa conjunta do MPT e da OIT Brasil fundando a Plataforma SmartLab, que tem fortalecido a cooperação 

com organizações governamentais, não-governamentais e internacionais que atuam na promoção do trabalho 

decente disponibilizando informações para tomar decisões sobre as ações que desenvolvem. Por meio de 

Observatórios Digitais, a plataforma beneficia também a comunidade científica, que passa a ter acesso a 

informações com facilidade sem precedentes para pesquisa. Além disso, o fluxo público de informações para 

tomada de decisões baseadas em evidências e orientadas para resultados beneficia a sociedade civil em geral 

(SMARTLAB, 2019) 
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resgatadas em situação de trabalho forçado, tendo-se uma média de 2.814,3 trabalhadores 

resgatados por ano. Quanto às atividades exercidas pelas vítimas, 73% delas trabalham na 

atividade agropecuária, sendo as atividades que mais empregam trabalhadores em condição 

análoga à escravidão: a criação de bovinos para corte, o cultivo de arroz, a fabricação de álcool 

e cultivo de cana-de-açúcar (SMARTLAB, 2019). As vítimas geralmente são recrutadas em 

municípios muito carentes, de baixíssimo IDH, são pessoas analfabetas, semianalfabetas ou 

com a escolaridade incompleta e predominantemente são homens entre 18 e 24 anos. Observa-

se que a maioria dos trabalhadores resgatados em condições análogas a de escravo são naturais 

das regiões Norte e Nordeste: Maranhão, Piauí e Tocantins, sobretudo. Assim, esses 

trabalhadores são deslocados para estados com maior demanda de trabalho rural e com baixos 

índices de fiscalização, como Pará, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins (CIDH, 2016). 

Por outro lado, Jardim (2007, p. 5) esclarece que os casos práticos de trabalho 

escravo contemporâneo, tanto no meio rural quanto no urbano, guardam características sempre 

muito semelhantes, como a forma de arregimentação da mão de obra, de execução do trabalho 

e da relação estabelecida com o trabalhador. O aliciamento é feito pelo chamado “gato”, pessoa 

intermediária e estrategista que recruta obreiros para o trabalho escravo por meio da sedução 

com ilusórias condições vantajosas de trabalho em locais longínquos de suas cidades de origem. 

A prática também é comum no meio urbano, principalmente por intermédio da terceirização, 

como nos serviços de confecção e da construção civil (CONFORTI, 2016). Viana (2006), de 

forma poética, descreve a jornada sofrida dos trabalhadores aliciados: 

Os percursos mais frequentes da escravidão já são bem conhecidos: primeiro, a cidade 

pequena, a falta de trabalho, as barrigas vazias; depois, o gato que chega, as promessas 

de dinheiro, a sensação de aventura; então, a mãe que implora, o pai que abençoa, o 

orgulho de se aventurar no mundo; depois o caminhão, o ônibus ou o trem, a cachaça 

alegrando a viagem, a noite escondendo os caminhos, a dívida subindo a cada prato 

de comida; por fim, a fazenda, o fiscal, a arma, e às vezes a fuga, a volta e o recomeço 

(VIANA, 2006, p. 201). 

 

A razão da persistência dessa prática é financeira. Uma pesquisa realizada pelo 

Centro Carr de Políticas de Direitos Humanos, da Universidade de Harvard, atestou que a 

escravidão contemporânea é trinta vezes mais rentável do que nos séculos XVIII e XIX. Além 

disso, a mesma pesquisa comprovou que o lucro anual obtido pela exploração da escravidão 

contemporânea é de R$ 467 bilhões (MACIEL; STURM, 2018). Trata-se, pois, de negócio 

lucrativo, pois diminui os custos do empregador, e que toma diferentes formas para ludibriar 

tanto a fiscalização quanto os próprios trabalhadores, como será tratado na sequência. 
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4.2 Das espécies de trabalho escravo contemporâneo  

 

Inicialmente cumpre esclarecer que, até o ano de 2003, a redação do tipo penal no 

artigo 149 do Código Penal se limitava a “reduzir alguém a condição análoga à de escravo”, 

cuja pena era de 2 a 8 anos de prisão. Tratava-se da proteção ao direito de liberdade, 

considerando o combate a condições análogas a de escravo, haja vista o entendimento de que a 

escravidão teria sido abolida com a Lei Áurea. O tipo penal, até esse momento aberto, 

oportunizava ampla interpretação. Assim, o intérprete da lei no caso concreto deveria definir o 

que seria "condição análoga à de escravo", uma vez que o tipo trazia maior flexibilidade 

hermenêutica (RAMOS FILHO, 2008).  No entanto, com o advento da Lei n. 10.803/2003, 

passou-se a ter a seguinte redação, adotando um tipo penal fechado, dispondo de maneira 

analítica a configuração do crime, conforme segue: 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a 

trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes 

de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 

contraída com o empregador ou preposto: (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 

11.12.2003) 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 

(Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim 

de retê-lo no local de trabalho; (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou 

objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. (Incluído 

pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: (Incluído pela Lei nº 

10.803, de 11.12.2003) 

I - contra criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. (Incluído pela 

Lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

Tráfico de Pessoas (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (BRASIL, 1940). 

 

Para Brito Filho, a mudança, estabelecendo de forma analítica os modos de 

execução do trabalho escravo atual, ampliou as possibilidades de enquadrar diversas situações 

de trabalho que atentavam contra a dignidade e liberdade do trabalhador, como se pode 

verificar: 

 Essa classificação [...] resultou de disposição legal mais analítica, trouxe mais 

vantagens, ampliou o rol de hipóteses que caracterizam o trabalho escravo, dando 

feição mais consentânea com o objetivo de proteger o que, de fato, é o mais 

importante, que é a dignidade da pessoa humana tornou mais fácil a tipificação do 

ilícito, o que a sintética, lacônica redação anterior não permitia (BRITO FILHO, 2011, 

p. 127). 

 

Com a modificação do tipo, o bem jurídico tutelado deixa de ser simplesmente a 

liberdade do indivíduo, e passa a ser a sua dignidade, o que inclui o direito de ir e vir. Assim, o 

trabalho análogo ao de escravo no Brasil não é tão somente aquele em que os trabalhadores 
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estão privados da liberdade e submetidos a maus-tratos, mas ainda aquele que, sob qualquer das 

formas tipificadas, retire do sujeito a sua capacidade de autodeterminação (LOPES; SENA, 

2018). 

Para essa investigação, no entanto, não será considerado o tipo penal previsto no 

art. 149-A, incisos I, IV e V do Código Penal, que prevê o tráfico de pessoas para os fins de 

prostituição, remoção de órgãos e tecidos e adoção ilegal, por se tratar de assunto amplo com 

consequências que fogem ao escopo desta pesquisa. É importante, entretanto, mencionar que, 

segundo Salvio (2017), o Brasil é um dos países que mais exportam vítimas para o tráfico 

internacional. Em nosso país é também comum o tráfico de pessoas para o exercício do trabalho 

forçado – situações abordadas nesta pesquisa, como no corte de cana, carvoarias e 

desmatamento (FIGUEIRA, 2017). 

São ainda frequentes os casos noticiados nos meios de comunicação de tráfico para 

fins de prostituição e turismo sexual. A prática do tráfico sexual tem origens e causas 

multifatoriais, além de peculiaridades regionais. Os principais fatores são, contudo, de natureza 

econômica, como subdesenvolvimento da região, fluxo de turismo, desigualdades econômicas, 

oferta e procura, deficiências educacionais e culturais (CASTILHO, 2018). O perfil das vítimas, 

em sua grande maioria, é de mulheres e adolescentes afrodescendentes, com idade entre 15 e 

25 anos, baixa escolaridade e em situação de pobreza (DIAS, 2005) enviadas ao exterior para 

exploração sexual ou mantidas no país para a mesma finalidade. Estaticamente, dentre os 

estados brasileiros, Minas Gerais é o que possui o maior número de vítimas (432 pessoas em 

2016), sendo que, no período de 2015 a 2016, São Paulo e Goiás tiveram uma redução no 

número de vítimas, o primeiro passou de 249 para 96, enquanto o segundo de 310 passou para 

116 vítimas (OLIVEIRA; OBREGON, 2019).  

Um caso famoso no Brasil foi a “Operação Harém” deflagrada pela Polícia Federal 

em 2009, que desarticulou uma organização criminosa com atuação no tráfico internacional de 

seres humanos para fins de prostituição, em que as brasileiras eram enviadas para prostituição 

de alto luxo no Oriente Médio, Europa, Caribe e Uruguai. Os réus integrantes da quadrilha 

foram condenados em primeira instância por favorecimento à prostituição (artigo 228 do CP), 

rufianismo (artigo 230 do CP), tráfico internacional e interno de pessoas para fins de 

prostituição (artigos 231 e 231-A do CP) e formação de quadrilha (art. 288 do CP), decisão 

confirmada em segunda instancia em 2011 (BRASIL, 2011). Evidencia-se que a decisão data 

de antes da inserção do tipo penal do art. 149-A pela Lei 13.344/16, em que restaram revogados 

os artigos 231 e 231-A do CP (tráfico internacional e interno para fim de exploração sexual), 

uma vez que o novo tipo tornou mais rigorosa as penalidades.  Anteriormente o art. 231-A do 
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Código Penal, apresentava em seu preceito secundário pena de reclusão, de dois a seis anos e 

em relação ao crime de tráfico de pessoas externo (internacional), previsto no revogado art. 231 

do Código Penal, contava com pena de reclusão, de três a oito anos. Com o advento da Lei 

13.344/2016, introduzindo o artigo 149-A do Código Penal, a pena do crime de tráfico de 

pessoas, quando praticado dentro do território nacional, passou a ser de reclusão, de quatro a 

oito anos, e multa (BRASIL, 2016).  

No que diz respeito, entretanto, ao escopo desta pesquisa, assevera Sento-Sé (2011) 

que a expressão “trabalho análogo a escravo” é utilizada atualmente pelo fato de o trabalho 

escravo propriamente dito ter sido eliminado do ordenamento jurídico brasileiro com a 

promulgação da Lei áurea em 1888. Assim, a relação de submissão seria análoga ou semelhante 

à do escravo. Entretanto, o autor critica o entendimento por acreditar que o vilipêndio e os 

abusos impostos ao trabalhador pelo patrão são tão agressivos que não haveria motivos para tal 

diferenciação, ou seja, a extirpação do instituto representaria mera formalidade, uma vez que 

pragmaticamente o trabalho escravo continua existindo. 

No entanto, o que se verifica é que com as transformais da sociedade o trabalho 

escravo contemporâneo também tem sofrido mutações, desenvolvendo-se em todo o mundo por 

meio de estruturas de exploração alinhadas às necessidades dos empreendimentos econômicos 

atuais. “Today, all over the world, the conditions area right for slavery. Although it is against 

the law almost everywhere, althought the world is smaller and less of it is hidden than ever 

before, slavery grows”18 (BALES, 2012, p. 233). 

Nesse ínterim, verifica-se que a questão não envolve apenas países menos 

desenvolvidos, mas também potências econômicas mundiais, como o caso da France Telecom, 

que entre fevereiro de 2008 até 7 de outubro de 2009 teve 24 trabalhadores mortos por suicídio. 

A empresa, que havia passado por um processo de privatização, realizava reestruturações 

internas de produção e, com isso, diminuiu consideravelmente o número de empregados. Essas 

mortes repercutiram profundamente na França fazendo com que o presidente da república se 

manifestasse e o vice-presidente executivo da empresa renunciasse ao seu cargo. Observa-se, 

por esse caso, que o sofrimento pela exploração ilimitada do trabalho causa não apenas 

acidentes do trabalho, mas também sofrimento psíquico que pode levar o trabalhador ao 

autoextermínio. A compreensão do alcance dos danos ao trabalhador não visa a uma 

superproteção ao empregado, trata-se de sua percepção como ser humano, no respeito aos 

                                                           
18 Atualmente, em todo o mundo, as condições são adequadas para a escravidão. Embora seja contra a lei em 

quase todos os lugares, embora o mundo seja menor e menos oculto do que nunca, a escravidão cresce (tradução 

nossa). 
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direitos conquistados que visam garantir-lhe vida digna. Nesse sentido, para Déjours (2001), o 

sofrimento no trabalho chegou a níveis extremos levando a tentativas de suicídio e suicídios 

consumados dos trabalhadores causados pelas pressões e pela falta de percepção do outro, 

trazendo à baila uma discussão sobre os trabalhadores considerados normais, que, no entanto, 

podem ser considerados “normais sofrentes”, haja vista que sua normalidade não significa falta 

de sofrimento. São verdadeiros sobreviventes de uma luta de desestabilização psíquica causada 

pelas pressões do trabalho (DÉJOURS, 2001).  

A exploração predatória do trabalho na contemporaneidade sofre mutações em sua 

forma, englobando assédios, sofrimentos físicos e psíquicos, castigos, retenção de documentos, 

dívidas perpétuas, entre outros, além das diversificações provenientes das peculiaridades de 

cada atividade econômica, capazes também de causar danos à natureza. Nesse contexto, essa 

pesquisa tratará individualmente a seguir das modalidades previstas no Código Penal brasileiro 

como exploração do trabalho de forma análoga à de escravo, quais sejam: Trabalho forçado, 

jornada exaustiva, servidão por dívidas, trabalho em condições degradantes. 

 

4.2.1 Trabalho forçado 

 

O trabalho forçado é uma prática ainda existente em todo o mundo, assumindo 

formas variadas e com ocorrências tanto em países em desenvolvimento como nos 

industrializados. Algumas das conceituações do trabalho forçado estão equivocadamente 

restritas às suas ocorrências em regimes totalitários, como os flagrantes abusos da Alemanha 

de Hitler, da União Soviética de Stálin ou do Cambodja de Pol Pot (OIT, 2005). Mas, em 

realidade, o trabalho forçado pode ser observado como uma prática mais ampla compreendida 

pela diversidade de formas assumidas pelo trabalho escravo contemporâneo em qualquer 

regime de governo. A OIT (2001) subdivide o trabalho forçado nas seguintes modalidades: 

escravidão e raptos; participação obrigatória em projetos de obras públicas; trabalho forçado na 

agricultura e em regiões rurais remotas (sistemas de recrutamento coercitivo); trabalhadores 

domésticos em situação de trabalho forçado; o trabalho em servidão por dívida; o trabalho 

forçado imposto por militares; o trabalho forçado no tráfico de pessoas; e alguns aspectos do 

trabalho em penitenciárias e da reabilitação por meio do trabalho. Observa-se que alguns grupos 

sociais mais vulneráveis a essas práticas, como mulheres, minorias étnicas ou raciais, migrantes, 

crianças e pessoas pobres. 

No Brasil, verifica-se que a antiga redação do artigo 149 do Código Penal tinha 

harmonia com as Convenções 29 e 105 da OIT, uma vez que a Convenção 29 de 1930 (aprovada 
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pelo Brasil e promulgada pelo Decreto nº 41.721, de 25.6.1957) define como “trabalho forçado 

ou obrigatório” todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer 

penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade (OIT, 1930). Por sua vez, 

a Convenção 105 para abolição do trabalho forçado reconhece a prática como violação aos 

direitos humanos, levando em consideração a restrição de liberdade sob coação: 

Art. 1 — Qualquer Membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique 

a presente convenção se compromete a suprimir o trabalho forçado ou obrigatório, e 

a não recorrer ao mesmo sob forma alguma: 

a) como medida de coerção, ou de educação política ou como sanção dirigida a 

pessoas que tenham ou exprimam certas opiniões políticas, ou manifestem sua 

oposição ideológica à ordem política, social ou econômica estabelecida; 

b) como método de mobilização e de utilização da mão-de-obra para fins de 

desenvolvimento econômico;  

c) como medida de disciplina de trabalho;  

d) como punição por participação em greves; e) como medida de discriminação racial, 

social, nacional ou religiosa (OIT, 1959).19 

 

Nesse sentido também entende a doutrina espanhola, “[...] em el trabajo forzoso el 

deber de trabajar se estabelece al margen y por encima de la voluntad de los afectados, la qual 

no es tenida em cuenta ni em el momento de la constituición del vínculo de trabajo ni a lo largo 

de la duración del mismo” (VALVERDE et al., 2018, p. 39).20 

Por outro lado, Brito Filho (2014) compreende que, com a alteração do artigo 149 

do Código Penal, o tipo sofreu ampliação e apesar de o elemento “falta de liberdade” integrar 

os outros modos de execução de trabalho análogo ao escravo, no trabalho forçado, sua 

intensidade é maior, sendo a característica marcante do tipo: 

[...] a falta de liberdade continua a existir em todos os modos de execução, desde que 

entendida sob a forma de um domínio extremado do tomador de serviços em relação 

ao trabalhador, em todos os casos motivado pela situação de miséria, de extrema 

necessidade, do último. O primeiro modo de execução típico e de que estamos agora 

a tratar, o trabalho forçado, então, difere dos demais, que veremos a seguir, mais por 

uma questão de intensidade, pois nesta hipótese a obrigatoriedade na prestação do 

serviço é a característica determinante (BRITO FILHO, 2014, p. 49). 

 

Dessa forma, a definição de trabalho forçado não está vinculada a baixos salários 

ou a más condições de trabalho. Sua definição conta com dois elementos básicos: trabalho ou 

serviço imposto sob ameaça de punição e aquele executado involuntariamente (OIT, 2005). A 

coação pode ocorrer de variadas formas que vão desde a mais extrema – com violência, 

confinamento e até ameaças de morte à vítima ou a seus familiares – às mais sutis – como a 

pressão psicológica (OIT, 2005). Pode-se dizer ainda que a desigualdade social, exigindo a 

                                                           
19 A Convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo n. 20, de 30.4.65 (BRASIL, 1965), do Congresso 

Nacional, ratificada em 18 de junho de 1965 em promulgada em Decreto n. 58.822, de 14.7.66 (BRASIL, 1966); 
20 [...] no trabalho forçado o dever de trabalhar é estabelecido fora e acima da vontade das pessoas afetadas, o 

que não é levado em consideração ou no momento da constituição do vínculo de trabalho ou durante toda a sua 

duração (tradução nossa). 
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necessidade do trabalho para a sobrevivência, torna a escolha do trabalhador viciada em sua 

origem, o que quer dizer que o aceite do trabalhador não afasta a responsabilidade do 

empregador, ora autor do ilícito. 

 

4.2.2 Jornada exaustiva 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho prevê um limite de jornada diária para o 

trabalhador visando sua saúde e segurança. Tais limites encontram, no entanto, exceções em 

razão da peculiaridade de algumas atividades. O art. 7º, inciso XIII, da Constituição da 

República, trata da jornada de trabalho e estabelece que a sua duração não pode ser superior a 

8 horas diárias e 44 semanais (BRASIL, 1988). No entanto, tem-se que algumas categorias de 

trabalhadores, pela peculiaridade da atividade, laboram em jornadas especiais regulamentadas 

por lei, a exemplo dos trabalhadores em minas. Observa-se que a limitação da jornada de 

trabalho está amparada em dois fundamentos: o primeiro de caráter biológico, que leva em 

consideração as condições psicofisiológicas do empregado, uma vez que após laborar por oito 

horas o trabalhador sente-se fadigado; o segundo tem caráter social, tendo em vista que o 

trabalhador deve dispor de tempo para se relacionar em sociedade e também com sua família 

(MARTINS, 2014). 

No entanto, há uma tendência mundial contemporânea de superexploração da força 

de trabalho, com baixos salários, o que priva o trabalhador de desfrutar do produto do seu 

esforço, da possiblidade do consumo e do tempo de descanso. Para Antunes (2018), as 

transformações geradas mundialmente pelo capitalismo, especialmente em países de 

industrialização dependente, impõem além dos baixos salários, ritmos de produção 

intensificados e jornadas de trabalho prolongadas. Trata-se de uma herança do fordismo, que 

ainda é praticado em vários ramos e setores produtivos, tendo como uma das consequências a 

precarização das relações de trabalho. Assim, a jornada exaustiva verifica-se de duas formas: 

primeiramente pelos limites estabelecidos pelo Direito do Trabalho a partir da regulação da 

jornada limite de trabalho ou por uma ofensa abstrata a um limite razoável, sem obedecer ao 

critério legislativo de número máximo de horas trabalhadas (JARDIM, 2007). 

A orientação número 3 da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho 

Escravo do Ministério Público do Trabalho (CONAETE) explicita que a jornada exaustiva não 

é mera desobediência de preceito legal, mas atinge a dignidade da pessoa humana do 

trabalhador: 
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Jornada de trabalho exaustiva é a que, por circunstâncias de intensidade, freqüência, 

desgaste ou outras, cause prejuízos à saúde física ou mental do trabalhador, agredindo 

sua dignidade, e decorra de situação de sujeição que, por qualquer razão, torne 

irrelevante a sua vontade (MPT, 2009). 

 

Nessa segunda acepção, entende-se que a jornada ampliada exaure física e 

mentalmente as forças do trabalhador, já que o “conceito de jornada exaustiva não está, 

portanto, adstrito à sobreposição de jornada, mas sim à violação da sua dignidade pela jornada 

desgastante, extenuante, prejudicial a sua saúde e convívio social” (LOPES, SENA, 2018). E é 

justamente nesse momento de fadiga extrema que podem ocorrer acidentes, adoecimentos e até 

mesmo óbitos. A jornada exaustiva está, portanto, caracterizada nos casos em que o período de 

trabalho vai além das horas extras permitidas, colocando em risco a integridade física do 

obreiro, já que o intervalo entre as jornadas é insuficiente para o total descanso, além dos casos 

em que não há concessão adequada do descanso semanal, gerando desgaste físico, psicológico, 

além de privação de convívio social e familiar. 

Por derradeiro, cumpre salientar que apesar da proibição legal da jornada exaustiva 

e do critério permissivo se basear em horas de labor, há ainda dificuldade para apurar os limites 

físicos e psicológicos do trabalhador, haja vista trabalhos que, por sua natureza, são mais 

penosos, exigindo maior força física do trabalhador. Nesses casos, mesmo compensações legais 

na jornada e pecuniárias não privam o empregado de doenças e acidentes. 

 

4.2.3 Servidão por dívidas 

 

A servidão por dívidas, servidão perpétua, peonagem ou truck system é comumente 

cometida por meio de ameaça ou fraude. Observa-se que o empregado recebe seu salário por 

meio de vales ou bônus com o objetivo de forçá-lo a adquirir mercadorias no estabelecimento 

comercial do empregador. Neste sentido, o empregador mantém o domínio do empregado sob 

o fundamento de que este possui dívidas a serem quitadas, obrigando-o a gastar seu salário 

dentro da propriedade com a venda de alimentos, remédios, utensílios de trabalho, roupas, entre 

outros, muitas vezes a preços superfaturados. Nessa situação, o trabalhador fica subjugado ao 

seu empregador em uma situação de dívida perpétua, permanecendo preso ao trabalho e 

impedido de deixar a propriedade, uma vez que jamais será desonerado. 

No âmbito do direito internacional, a servidão por dívidas tem origem em 1956, na 

Convenção Suplementar de 1956,21 que explicita: 

                                                           
21 Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 66, de 1965.Depósito do instrumento brasileiro de adesão junto à 

Organização das Nações Unidas e entrada em vigor, para o Brasil, a 6 de janeiro de 1966.Promulgadas pelo 
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Com respeito à servidão, sua proibição absoluta tem origem na Convenção 

Suplementar de 1956 e de sua codificação nos instrumentos subsequentes do Direito 

Internacional (pars. 249 a 257 supra). A este respeito, o artigo 1o da Convenção 

Suplementar de 1956 afirma que a servidão por dívidas e a servidão são práticas 

análogas à escravidão que devem ser abolidas e abandonadas. Todos os instrumentos 

regionais incluem a proibição da servidão e a mesma foi considerada como uma forma 

análoga à escravidão, entre outros, pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, 414 

Tribunal Penal Internacional Ad Hoc para a antiga Iugoslávia, Tribunal Especial para 

Serra Leoa e outros órgãos especializados (pars. 259 a 268 supra) (CIDH, 2016, p. 

73). 

 

Além da tipificação na esfera penal, a CLT, no artigo 462, também proíbe que os 

descontos sejam realizados pelo empregador pelo uso de uniforme obrigatório ou compra de 

mantimentos em estabelecimento patronal.  Esse sistema é muito comum em algumas regiões 

do Brasil, como na Amazônia, que tem uma história com essa prática iniciada com o ciclo da 

borracha, e é também chamada de aviamento, sistema de aviamento ou sistema de barracões. 

Segundo Brito Filho (2014), essa prática de servidão por dívidas consistia num sistema de 

financiamento compulsório em que os seringueiros eram obrigados a entregar o resultado de 

sua atividade aos seringalistas, além de adquirir os instrumentos de trabalho, utensílios, 

remédios e alimentos nos barracões dos patrões, criando um sistema infinito de dívidas. Depois 

de serem recrutados em suas cidades, os trabalhadores viajam até as fazendas e somente lá são 

informados de que estão em dívida com seus contratantes por seu transporte, alimentação e 

hospedagem. Dessa forma, o salário antes anunciado é reduzido e não cobrem os custos já 

assumidos. É comum que os trabalhadores nessa situação se endividem ainda mais, por 

precisarem comprar tudo nos armazéns das fazendas a preços muito altos. Por esse motivo, são 

obrigados a continuar trabalhando num sistema de servidão perpétua (CIDH, 2016). No entanto, 

se reivindicam melhores condições ou fogem são ameaçados, agredidos física ou moralmente, 

em alguns casos até a morte, como ocorreu no caso “Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde 

vs. Brasil”, em que o Brasil foi o primeiro país a ser condenado por tolerar, em seu âmbito 

territorial, a existência de trabalho forçado e servidão por dívida (Caso 12066. Sentença 318 da 

CORTEIDH, de 20 de outubro de 2016).  

Nesse caso, os trabalhadores eram aliciados em áreas rurais do Norte do país com 

a promessa de receber R$10,00 por alqueire de juquira22 roçada, além de alojamento, 

                                                           
Decreto nº 58.563 de 1º de junho de 1966.Publicadas no "Diário Oficial" de 3 e 10 de junho de 1966 (BRASIL, 

1966).  
22Trata-se juquira de espécie de vegetação secundária. Grande parcela das áreas desmatadas e queimadas na 

Amazônia, são estoques de vegetação secundária, decorrentes de desmatamentos de floresta densa de anos 

anteriores (HOMMA, 1998, p. 2). No linguajar dos trabalhadores juquira ou roço da juquira, significa a limpeza 

do campo onde já foi plantado capim para o gado. Assim, os trabalhadores por meio do trabalho manual com 

foice extraem ervas daninhas, palmeiras jovens de babaçu, entre outros tipos de vegetação que começam a 

crescer novamente, após o período do inverno caracterizado pelas chuvas. Com a limpeza do pasto o solo fica 

apto para nova plantação de capim para alimentar o gado das fazendas (MOURA, 2008, p. 179).  
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alimentação e transporte durante o período que trabalhassem na fazenda (CIDH, 2016). No 

entanto, após dias de viagem, ao chegarem no local, eram informados que todos esses custos, 

acrescidos das despesas com ferramentas, deveriam ser pagos por eles mesmos. Além disso, 

tinham suas carteiras de trabalho retidas e eram obrigados a assinar documentos em branco. A 

alimentação era de péssima qualidade, a água consumida era retirada de um pequeno poço no 

meio da mata, almoçavam no mesmo local em que trabalhavam, eram constantemente agredidos 

e monitorados por capangas armados para não fugir. Não obstante a obrigação do empregador 

em fornecer comida e moradia dignas, sadias e limpas nos casos em que fazem parte do 

contrato, o que se observa de forma recorrente nos relatos de servidão por dívida é que o local 

de moradia não passa de uma cabana de lona ou de abrigos improvisados, carentes de 

iluminação ou água tratada, além da alimentação ser insuficiente para o tipo de atividade 

exigida e, em alguns casos, há relato de que está vencida ou deteriorada (MIRAGLIA, 2008). 

Além disso, no contexto de trabalho escravo contemporâneo, o empregador age em benefício 

próprio ao fornecer enxadas, foices e marmitas. O mesmo ocorre com a captação desses 

trabalhadores que vivem em situação de pobreza e se submetem a condições indignas de 

trabalho. Assim, mesmo fornecendo os materiais para execução do labor, os baixos salários, as 

jornadas excessivas e o volume de trabalho contribuem para o lucro do empreendimento.  

 

4.2.4 Trabalho em condições degradantes 

 

As condições degradantes de trabalho não se confundem com o trabalho 

degradante. O trabalho degradante é reconhecido pelo Direito do Trabalho e regulamentado 

por normas nacionais e internacionais mais protetivas. Isso posto, no trabalho degradante o 

esgotamento do trabalhador decorre da própria natureza da atividade, ainda que executado em 

respeito a todas as normas de saúde e segurança do trabalho. Por outro lado, o trabalho em 

condições degradantes é ilícito, proibido pelo Código Penal Brasileiro. 

O conceito de trabalho degradante é amplo, uma vez que atinge o princípio da 

dignidade da pessoa humana do trabalhador. Assim, para Cortez (2013), ele ocorre se o 

trabalhador é submetido a péssimas condições de trabalho e remuneração, não há cumprimento 

das condições mínimas de trabalho, nem condições mínimas de higiene, iluminação, ventilação, 

alimentação adequada, refeitório, água potável, alojamento, instalações sanitárias, lavatórios, 

chuveiros, vestiários, bem como restrições à autodeterminação da pessoa:  

[...] há a falta de garantias mínimas de saúde e segurança, além da falta de condições 

mínimas de trabalho, de moradia, higiene, respeito e alimentação, tudo devendo ser 

garantido – o que deve ser esclarecido, embora pareça claro – em conjunto; ou seja, e 
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em contrário, a falta de um desses elementos impõe o reconhecimento do trabalho em 

condições degradantes. Assim, se o trabalhador presta serviços exposto à falta de 

segurança e com riscos à sua saúde, temos o trabalho em condições degradantes. Se 

as condições de trabalho mais básicas são negadas ao trabalhador, como o direito de 

trabalhar em jornada razoável e que proteja sua saúde, garanta-lhe descanso e permita 

o convívio social, há trabalho em condições degradantes. Se, para prestar o trabalho, 

o trabalhador tem limitações na sua alimentação, na sua higiene, e na sua moradia, 

caracteriza-se o trabalho em condições degradantes. Se o trabalhador não recebe o 

devido respeito que merece como ser humano, sendo, por exemplo, assediado moral 

ou sexualmente, existe trabalho em condições degradantes (BRITO FILHO, 2006, p. 

133). 

 

No entanto, não é qualquer constrangimento que configura o trabalho em condições 

degradantes: “devem ocorrer situações aviltantes ou humilhantes, não apenas em geral 

consideradas, mas também em face das condições pessoais da vítima, que afrontem a sua 

dignidade” (HADDAD, 2013). Nas condições degradantes de trabalho, o trabalhador é inserido 

em um cenário humilhante de trabalho, mais semelhante a um escravo do que a um ser humano 

livre e digno (NUCCI, 2008). 

Não será considerado degradante um trabalho penoso, mesmo que exija certo 

sacrifício, se os direitos trabalhistas forem observados e as condições prejudiciais, 

adequadamente mitigadas ou compensadas com equipamentos de proteção, bem como 

pagamento dos adicionais devidos. No entanto, sempre que o indivíduo estiver subjugado a 

condições indignas no trabalho, estará laborando em condições degradantes (ANDRADE, 

2005). 

O trabalho em condições degradantes fere direitos fundamentais, consistindo em 

violação jurídica grave. Sagaz (2017) acentua que se trata de violação à ordem humana e social, 

uma vez que desencadeia pobreza e marginalização, aumentando as desigualdades sociais e as 

formas de discriminação, enquanto reduz a dignidade da pessoa humana e frustra a justiça social 

trabalhista. 

Como vem-se argumentando, a utilização do trabalho escravo está sistemicamente 

vinculada à degradação do meio ambiente do trabalho e natural. Nos casos aqui descritos, trata-

se da superexploração do homem e da natureza, colocando em risco tanto a vida do obreiro 

quanto das presentes e futuras gerações pela degradação ambiental. Assim, no capítulo seguinte 

abordar-se-á o sistema degradante laborambiental, demonstrando a relação entre os fenômenos 

de degradação do trabalho e do meio ambiente.  
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5 O SISTEMA DEGRADANTE LABORAMBIENTAL 

 

De uma coisa sabemos. A terra não pertence ao homem: é o homem que pertence à 

terra, disso temos certeza. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une 

uma família. Tudo está relacionado entre si. Tudo quanto agride a terra, agride os 

filhos da terra. O que fere a terra fere também os filhos da terra. O homem não tece a 

teia da vida; é antes um de seus fios. O que quer que faça a essa teia, faz a si próprio. 

(Carta do Cacique Seattle, em 1855 ao Presidente dos EUA, Franklin Pierce) 

 

A Constituição de 1988, tendo como um dos pilares a garantia à dignidade da pessoa 

humana, determinou a proteção do meio ambiente elevando-o à categoria de direito 

fundamental à vida. Essa proteção constitucional ao meio ambiente, visando ao seu equilíbrio, 

segundo Padilha (2012, p. 733), “[...] sugere um novo paradigma ético-jurídico e político-

econômico, referido a uma sociedade que assumiu o compromisso de um desenvolvimento que 

respeite o meio ambiente e o proteja com especial prioridade”. Para a autora (2012), a nova 

concepção constitucional é também sistêmica. O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 

assegura a sadia qualidade de vida em uma concepção ampla, e não amparada numa visão 

antropocêntrica. Nesse sentido, não figuram como assegurados desse direito apenas o homem, 

mas a vida em todas as suas formas e em suas múltiplas dimensões, dando origem a um “sistema 

ecológico”. 

A classificação de meio ambiente adotada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 

3540/MC23 abrange o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente 

cultural e o meio ambiente do trabalho (BRASIL, 2006). Tal abrangência reflete o sistema 

                                                           
23 Ementa: meio ambiente - direito à preservação de sua integridade (cf, art. 225) - prerrogativa qualificada por 

seu caráter de metaindividualidade - direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão) que consagra o 

postulado da solidariedade - necessidade de impedir que a transgressão a esse direito faça irromper, no seio da 

coletividade, conflitos intergeneracionais - espaços territoriais especialmente protegidos (cf, art. 225, § 1º, iii) - 

alteração e supressão do regime jurídico a eles pertinente - medidas sujeitas ao princípio constitucional da 

reserva de lei - supressão de vegetação em área de preservação permanente - possibilidade de a administração 

pública, cumpridas as exigências legais, autorizar, licenciar ou permitir obras e/ou atividades nos espaços 

territoriais protegidos, desde que respeitada, quanto a estes, a integridade dos atributos justificadores do regime 

de proteção especial - relações entre economia (cf, art. 3º, ii, c/c o art. 170, vi) e ecologia (cf, art. 225) - colisão 

de direitos fundamentais - critérios de superação desse estado de tensão entre valores constitucionais relevantes - 

os direitos básicos da pessoa humana e as sucessivas gerações (fases ou dimensões) de direitos (rtj 164/158, 160-

161) - a questão da precedência do direito à preservação do meio ambiente: uma limitação constitucional 

explícita à atividade econômica (cf, art. 170, vi) - decisão não referendada - conseqüente indeferimento do 

pedido de medida cautelar. A preservação da integridade do meio ambiente: expressão constitucional de um 

direito fundamental que assiste à generalidade das pessoas.  

[...] 

A atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a 

proteção ao meio ambiente. - A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses 

empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver 

presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre 

outros princípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que traduz 

conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente 

artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral (BRASIL. 2006). 



67 

articulado entre homem e natureza, que a todo o tempo dialogam e interagem. “Em linguagem 

técnica, o meio ambiente é “a combinação de todas os fatores externos ao indivíduo ou 

população de indivíduos em questão. [...] não é o mero espaço, é a realidade complexa e 

marcada por múltiplas variáveis” (MILARÉ, 2018, p. 142). 

Nesse sentido, a preservação do meio ambiente é fundamental ao direito à vida 

digna. Por essa razão, a qualidade ambiental se torna um objetivo a ser alcançado, uma vez que 

é constitutivo do princípio da dignidade da pessoa humana, “[...] na medida em que o ambiente 

oferece as bases naturais e existenciais necessárias ao desenvolvimento da vida humana em 

toda a sua potencialidade” (FENSTERSEIFER, 2008, p. 65). A proteção da saúde e da 

qualidade de vida, resguardados constitucionalmente no art. 225, não são matérias exclusivas e 

restritas a determinadas ciências, como ecologia e a biologia. É nesse sentido que a visão 

sistêmica e global na qual se insere o meio ambiente é fundamental. Assim este deve receber 

tratamento interdisciplinar, em normas amparadas por conhecimentos científicos das demais 

ciências objetivando maior eficácia na solução das questões enfrentadas pelo Direito 

Ambiental. (PADILHA, 2011). 

O artigo 170 da Constituição Federal determina que a ordem econômica, fundada 

na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado, dentre outros princípios, a 

defesa do meio ambiente. Em outras palavras, as atividades econômicas devem desenvolver-se 

primando pelo trabalho digno e preservação do meio ambiente.  

No Brasil, o trabalho escravo pode ser identificado em vários segmentos 

econômicos, e em várias regiões do país. E ocorre quando são negados aos indivíduos condições 

de trabalho decentes, que lhe garantiriam, por sua vez, dignidade humana. Assim, “o trabalho 

escravo surge como a negação absoluta do valor da dignidade humana, da autonomia e da 

liberdade, ao converter pessoas em coisas e objetos” (PIOVESAN, 2011, p. 145). Por 

conseguinte, verifica-se que no trabalho escravo contemporâneo, uma realidade em nossa 

sociedade, há não apenas desacordo com os valores sociais do trabalho e humanos, mas também 

violações a normas ambientais, gerando uma crise ambiental. 

Na concepção de Capra (2007, p. 23), os “problemas precisam ser vistos, 

exatamente, como diferentes facetas de uma única crise, que é, em grande medida, uma crise 

de percepção”. Por essa crise é que se constrói o sistema degradante laborambiental. Assim, as 

questões ambientais e sociais devem ser analisadas de forma conjunta, e não isoladas, o que se 

propõe nessa pesquisa, conforme demonstra Prata (2013): 
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Ora, não se pode decompor a questão ambiental em departamentos estanques, ou seja, 

em seus aspectos físicos ou naturais; artificiais; culturais e do trabalho. Na realidade, 

estão todos eles interconectados na teia da vida. Além disso, questões éticas, 

religiosas, educacionais, políticas e econômicas têm impacto na ambiência. Vale 

dizer, numa sociedade com injusta distribuição de renda, na qual os crimes 

permaneçam impunes, não se pode pretender um ambiente equilibrado. Isso porque a 

preocupação com o meio ambiente implica, necessariamente, padrões morais 

elevados, ou seja, o respeito à alteridade, a consciência de que o passivo ecológico 

deverá ser suportado, principalmente, pelas gerações futuras (PRATA, 2013, p. 49). 

 

A escolha da nomenclatura “sistema degradante laborambiental” justifica-se pela 

observância das iterações entre o trabalho escravo e pela degradação do meio ambiente natural 

e do trabalho, ocasionando uma insustentabilidade ambiental e empregos indignos. 

Com vistas à configuração desse sistema, nos próximos tópicos será apresentada a 

teoria sistêmica de Fritjof Capra e as partes do sistema, com exceção do trabalho escravo, que 

foi abordado em capítulo próprio, dada a extensão do seu conceito. Assim, buscar-se à uma 

compreensão da indagação, inicialmente proposta, sobre a relação entre o trabalho escravo e a 

degradação ambiental. 

 

5.1 A teoria sistêmica 

 

A visão sistêmica defendida na obra de Capra (2007) combate uma compreensão 

estanque da realidade. O autor defende um novo paradigma para entender os problemas atuais 

que interferem negativamente na biosfera e na vida humana. Ele lança mão de uma explicação 

científica da vida em todos os níveis de sistema vivo: organismos, sistemas sociais e 

ecossistema, que, segundo o autor, são problemas sistêmicos, ou seja, estão ligados e são 

interdependentes. 

Para conceituar um sistema, parte-se da concepção de que ele é composto por um 

conjunto de objetos interdependentes, inter-relacionados ou em interação que juntos formam 

um todo unitário. Essa unidade adquire significados que são adaptados conforme a disciplina 

que o utiliza. Nesse contexto, “a Teoria Geral de Sistemas nos fornece um conjunto de 

ferramentas para que possamos compreender o todo de um sistema, independentemente de seu 

tamanho relativo a nós mesmos e da área de conhecimento à qual pertence” (ALVES, 2006, p. 

28 apud FARIA, 2015, p. 122). 

A palavra sistema significa nexo, uma reunião de coisas ou conjunto de elementos, 

e método, um instrumento de análise. Contudo, o sistema não seria uma realidade, mas um 

aparelho teórico mediante o qual se pode estudá-la. Consiste, então, em sistema o modo de ver 

e ordenar logicamente a realidade. Nesse sentido, o sistema é uma reunião de objetos e seus 



69 

atributos (repertório) relacionados entre si, conforme certas regras (estrutura) que variam em 

diferentes concepções, sendo que o que dá unidade ao sistema é sua estrutura (DINIZ, 2018). 

No Direito, segundo Vieira (2000, p. 53), a definição de sistema se faz na era 

moderna, chamada era do direito racional, com contribuições ao jusnaturalismo entre 1600 e 

1800. Outrossim, na atualidade, Gomes et al. (2014, p. 4) aduz que o pensamento sistêmico 

obteve estrutura teórica e reconhecimento em diversas ciências na primeira metade do século 

XX. Antes da existência do pensamento sistêmico, predominava o pensamento mecanicista, 

criado nos séculos XVI e XVII, graças à revolução científica proporcionada pelas descobertas 

da Física, Astronomia e Matemática, em que o mundo seria como uma máquina, regido por leis 

matemáticas exatas, denominado Mecanismo Cartesiano. O método teve como representantes 

Galileu Galilei24, Copérnico25, René Descartes26, Francis Bacon27 e Isaac Newton28. O método 

analítico criado por Descartes defendia que, quebrando os fenômenos complexos em partes, se 

poderia compreender o comportamento do todo a partir das propriedades das partes (GOMES 

et al., 2014).  

Em oposição a esse modelo, surgiu o movimento romântico, no final do século 

XVIII e no século XIX, na filosofia e na arte. O protagonista desse movimento foi Johann 

Wolfgang Von Goethe29, “[...] um dos primeiros a usar o termo morfologia para explicar o 

estudo da forma biológica a partir de um ponto de vista dinâmico. A natureza teria uma forma 

móvel e seguiria um padrão de relações dentro de um grande todo organizado e harmonioso” 

(GOMES et al., 2014, p. 5). Todavia, no século XIX, com a descoberta do microscópio, a teoria 

                                                           
24 Galileu Galilei nasceu em Pisa em 15 de fevereiro de 1564 e faleceu em 8 de janeiro de 1642, dedicou-se aos 

estudos da matemática, astronomia e física. É fundador da ciência moderna e o teórico do método científico e da 

autonomia da pesquisa científica (REALE; ANTISERI, 2005b, p. 192-194). 
25 Nicolau Copérnico (1473- 1543), nasceu em Torun na Polônia. Criou a Teoria astronômica que proporcionou 

uma revolução no mundo das ideias que o homem tinha há tempos a respeito do universo, sobre sua relação com 

ele e sobre seu lugar nele (REALE; ANTISERI, 2005b, p. 165). 
26 René Descartes foi filósofo, físico e matemático. Nasceu em La Haye, França, em 1596 e faleceu em 1650. 

Como principais obras publicadas tem-se O Discurso sobre o método (junto com Respostas às objeções em 

1637), as Meditações metafísicas (1641) e As paixões da alma (1649) (REALE; ANTISERI, 2005b, p. 283). 
27 Francis Bacon nasceu em 1561, em Londres e morreu em 1626. Em 1620 publicou sua obra mais famosa 

Novum Organum, objetivando substituir o Organon aristotélico.  Indagou e escreveu sobre a importância da 

ciência na vida e na história humana, formulou uma ética da pesquisa científica que se ia contra ao pensamento 

da mentalidade mágica que vigorava à época (REALE; ANTISERI, 2005b, p. 263). 
28 Isaac Newton (1642 -1727) é um pensador que figura como um dos maiores cientistas de todos os tempos, sem 

o qual não seria possível entender o empirismo e o iluminismo. Foi criador de importantes teorias. Com destaque 

para a Philosophiae naturalis principia mathematica importante para a compreensão da dinâmica do universo e 

as leis da gravidade (REALE; ANTISERI, 2005b, p. 229 - 233). 
29 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) por meio de suas obras contribuiu para a formação dos primeiros 

anos da contemporaneidade filosófica e para o desenvolvimento do pensamento humano, inovando e criando 

conceitos a respeito da religião, da arte, da ética e da ciência que induziram discussões filosóficas no final do 

século XIX, levando ao seu reconhecimento até em matérias que não eram seu foco central como a filosofia 

(COELHO, 2007, p. 8). 
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mecanicista foi retomada, caracterizada por avanços notáveis na biologia e pela teoria 

evolucionista, e ainda com a formação da teoria das células, começo da moderna embriologia 

e descoberta das leis da hereditariedade (CAPRA, 2007). 

No século XX, surge a Biologia organísmica ou organicismo como um movimento 

de oposição ao Mecanicismo que se tornou uma grande influência na construção do Pensamento 

Sistêmico. Com o aprimoramento das ideias de Aristóteles, Goethe, Kant30 e Cuvier, negando 

pensamentos estruturais do Mecanicismo Cartesiano, tais como o método analítico, logo surge 

a concepção organísmica que consiste em 

As propriedades essenciais de um organismo pertencem ao todo, de maneira que 

nenhuma das partes as possuem, pois tais propriedades surgem justamente das 

interações entre as partes. Portanto, as propriedades das partes podem ser entendidas 

apenas a partir da organização do todo. O Organicismo coloca o foco no entendimento 

das relações organizadoras sendo que a concepção de organização foi aperfeiçoada 

posteriormente com o conceito de auto-organização (GOMES et al., 2014, p. 5). 

 

O pensamento sistêmico foi criado pelo biólogo e filósofo Karl Ludwig von 

Bertalanffy, nascido em Atzgersdorf, próximo de Viena (1901-1972), causando seu maior 

impacto no século XX (PRATA, 2013). Segundo Gomes et al. (2014), a Teoria Geral dos 

Sistemas tinha como objetivo estudar os princípios universais aplicáveis aos sistemas em geral, 

tanto os de natureza física, quanto os biológicos ou sociológicos. É nesse sentido que a teoria 

de Bertalanffy considera o sistema como um conjunto de elementos em estado de interação. 

Essa interação ou a relação entre os componentes é que transforma os elementos em 

mutuamente interdependentes e define e qualifica o sistema, diferenciando-o do aglomerado de 

partes independentes.  

Assim, uma das primeiras características do pensamento sistêmico é compreender 

a mudança das partes para constituir um todo. “Suas propriedades essenciais ou sistêmicas, são 

propriedade do todo, que nenhuma das partes possui. [...] As propriedades sistêmicas são 

destruídas quando um sistema é dissecado em elementos isolados”. (CAPRA, 2007, p. 46). 

Dessa forma, o sistema degradante laborambiental, proposto nesta pesquisa, pode ser descrito 

por meio do exemplo de um trabalhador que labora no corte da juquira para a formação de 

pastagens. Esse trabalhador é submetido a jornadas exaustivas de trabalho, sofre ameaças e 

violência e vive em condições degradantes. Nesse sistema, verifica-se a degradação do meio 

ambiente do trabalho, dadas as condições a que o trabalhador é submetido, que coloca em risco 

                                                           
30 Immanuel Kant nasceu e 1724 em Königsberg, cidade da Prússia Central e faleceu em 1804. É considerado o 

pensador mais ilustre da era moderna, influenciando uma revolução na filosofia, devido a sua radicalidade. 

Dentre as obras consagradas, destaca-se a Crítica à razão pura, e em seguida Crítica da razão prática e Crítica 

do juízo (REALE; ANTISERI, 2005c, p. 347). 
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sua saúde e sua vida e degrada o meio ambiente com a eliminação da mata e emissão de 

poluentes pelas queimadas, formando então, um sistema degradante laborambiental. 

A Teoria Geral dos Sistemas trata da aglutinação de conceitos do Pensamento 

Sistêmico e da Biologia refletindo diretamente na generalização do modelo organicista, que 

entende que o universo pode ser pensado como um grande organismo vivo. Infere a teoria, 

portanto, que os fenômenos não podem ser considerados isoladamente, e sim, como parte de 

um todo. Nessas circunstâncias, Motta (1971) afirma que inúmeros estudiosos têm procurado 

aplicar a teoria geral dos sistemas a seus diversos campos, nas mais diversas ciências. E, assim, 

dentro das complexas relações sociais da contemporaneidade é que a teoria dos sistemas tem 

aplicação e realiza pontes multidisciplinares.  

A segunda característica de um sistema é “a sua capacidade de deslocar a própria 

atenção de um lado para o outro entre níveis sistêmicos. Ao longo de todo o mundo encontramos 

sistemas aninhados dentro de outros sistemas” (CAPRA, 2007, p. 46). Com os avanços 

tecnológicos conquistados pela humanidade, a preocupação com o meio ambiente, em sentido 

amplo, se torna urgente. “Defrontamo-nos com toda uma série de problemas globais que estão 

danificando a biosfera e a vida humana de uma maneira alarmante, e que pode logo se tornar 

irreversível” (CAPRA, 2007, p. 24). Para Maranhão (2017), é pela complexidade do meio 

ambiente que essa assimilação gestáltica do plexo ambiental reclama uma perspectiva 

diferenciada, uma abordagem sistêmica. A concepção do meio ambiente como parte de um 

sistema é medida sem a qual o entendimento de suas iterações não seria possível, desta forma 

a compreensão de Castro corrobora com esta pesquisa: 

Considerado globalmente, o meio tanto compreende fatores de ordem física ou 

material quanto fatores de ordem econômica e cultural. Uma análise correta do meio 

deve abarcar o impacto total do homem e de sua cultura sobre os elementos restantes 

do contorno, e o impacto dos fatores ambientais sobre a vida do grupo humano 

considerado em sua totalidade. Desse ponto de vista, o meio abrange aspectos 

biológicos, econômicos e culturais, todos combinados na mesma trama de uma 

dinâmica ecológica em transformação permanente. Esse conceito é mais amplo e mais 

objetivo que o resultante de uma concepção do meio como sistema de relações mútuas 

entre seres vivos e o contorno natural, considerados ambos como fenômenos isolados 

(CASTRO, 1976, p. 83). 

 

Nesse sentido, o direito ambiental contribui para a justificativa da análise do sistema 

degradante laborambiental. O papel do Direito Ambiental é de um Direito sistematizador, que 

faz a articulação da legislação, da doutrina e da jurisprudência com relação aos elementos que 

integram o ambiente. A propósito, essa visão holística e sistêmica é determinada pela legislação 

(MENEGAZZI, 2009). 

A Lei n. 9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, prevê 

em seu artigo 4º como princípios básicos da educação ambiental, dentre outros, o enfoque 
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humanista, holístico, democrático e participativo; a concepção do meio ambiente em sua 

totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o 

cultural, sob o enfoque da sustentabilidade, a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e 

as práticas sociais, a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais 

e globais (BRASIL, 1999). Dentre os objetivos da educação ambiental, articulados no artigo 5º, 

inciso I, explicita-se o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 

políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos (BRASIL, 1999). 

Em se tratando de trabalho escravo contemporâneo, tendo em vista essa pesquisa, 

verifica-se que a degradação ambiental é um fator frequentemente presente. Nesse sentido, 

interpreta-se o meio ambiente em dois aspectos diferentes: o meio ambiente do trabalho e o 

meio ambiente natural. Nesse contexto, a comunicação entre os elementos presentes no trabalho 

escravo e no meio ambiente natural e do trabalho se inter-relacionam gerando uma crise 

ambiental, formando o sistema degradante laborambiental. “Quanto mais estudamos os 

principais problemas de nossa época, mais somos levados a perceber que eles não podem ser 

entendidos isoladamente. São problemas sistêmicos, o que significa que estão interligados e são 

interdependentes” (CAPRA, 2007, p. 24). 

No caso do sistema degradante laborambiental, uma análise sistemática justifica-se 

pelo fato de a saúde do trabalhador, sua qualidade de vida e a degradação do meio ambiente 

natural estarem inseridos no mesmo cenário socioeconômico. No entanto, com relação às 

consequências, para o trabalhador resulta em sofrimento por doenças e acidentes do trabalho, e 

para o meio ambiente natural, resulta na perda irreparável do equilíbrio dos ecossistemas e até 

mesmo a destruição de biomas (PADILHA, 2011). 

Assim, na visão sistêmica, compreende-se que os próprios objetos são redes de 

relações, embutidas em redes maiores: 

Um Estado constitucional ecológico pressupõe uma concepção integrada ou 

integrativa do ambiente e, consequentemente, um direito integrado e integrativo do 

ambiente. Embora não seja ainda muito claro o conceito de direito integrado do 

ambiente (o conceito aparece sobretudo na avaliação integrada de impacto ambiental), 

ele aponta para a necessidade de uma protecção global e sistemática que não se reduza 

à defesa isolada dos componentes ambientais naturais (ar, luz, água, solo vivo, e 

subsolo, flora, fauna) ou dos componentes humanos (paisagem, patrimônio natural e 

construído, poluição). As consequências de uma protecção integrada do ambiente são 

relevantes sob vários pontos de vista. O bem protegido — o bem ambiente — tem 

subjacente uma concepção ampla de ambiente que engloba não apenas o conceito de 

ambiente naturalista mas o ambiente como o “conjunto dos sistemas físicos, químicos, 

biológicos e as suas relações, e dos factores económicos, sociais e culturais com efeito 

directo ou indirecto, mediato ou imediato, sobre os seres vivos e a qualidade de vida 

do homem” (cf. art. 5º da Lei de Bases do Ambiente) (MENEGAZZI, 2009, p. 101). 
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Compreender as partes que compõem a totalidade da degradação do meio ambiente 

natural bem como da degradação do meio ambiente do trabalho é medida necessária para a 

descrição do sistema degradante laborambiental aqui proposto, sendo assim possível constatar 

os pontos de conexão que formarão esse sistema. 

A respeito da interação do direito do trabalho e do direito ambiental, a teoria do 

diálogo das fontes criada por Erik Jayme, na Alemanha tem perfeita aplicação para fundamentar 

a existência do sistema. Justificava o autor que em razão do atual “pluralismo pós-moderno” de 

um Direito com fontes legislativas plúrimas, haveria a necessidade de uma comunicação entre 

as leis mesmo que pertencentes a um ordenamento jurídico distinto, objetivando-se alcançar 

um sistema jurídico eficiente e justo (MARQUES, 2003). 

Compreender as partes que compõem a totalidade da degradação do meio ambiente 

natural bem como da degradação do meio ambiente do trabalho é medida necessária para a 

descrição do sistema degradante laborambiental aqui proposto, sendo assim possível constatar 

os pontos de conexão que formarão esse sistema. 

 

5.2 A degradação ambiental natural 

 

O meio ambiente saudável já era considerado direito fundamental desde a 

Conferência de Estocolmo, de 1972 (ONU, 1972), ou seja, muito antes da previsão 

constitucional de 1988. A nova ordem constitucional inovou na medida em que rompeu com a 

ordem liberal antes imposta, em que o direito seria considerado apenas um instrumento de 

organização da vida econômica e o Estado se reduzia à tarefa de estruturar e perenizar, com 

asséptica eficiência social, as atividades do mercado (BENJAMIN et al., 2005, p. 4).  

O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 impôs a todos, pessoas físicas e 

jurídicas, de direito público e privado, a obrigação à defesa e proteção do meio ambiente para 

as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). Para Derani (1997), a concepção de meio 

ambiente vai muito além do que os conceitos de ar, água, terra, devendo ser considerado todo 

um conjunto das condições de existência humana que integra e influencia o relacionamento 

entre os homens, sua saúde e seu desenvolvimento. 

Entretanto, o desenvolvimento econômico e tecnológico está atrelado, na maioria 

das vezes, à exploração dos recursos do meio ambiente que decorrem das intervenções do 

homem na natureza, gerando os impactos ambientais. Nesse sentido, a Resolução 01 de 1986 

do CONAMA, apesar de anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3540/MC,  

reconhecendo o conceito de meio ambiente de forma ampla, englobando o meio ambiente 
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natural, do trabalho, cultural e artificial, já adiantava que o impacto ambiental leva em 

consideração não só as alterações das propriedades físicas, químicas e biológicas nos recursos 

ambientais, mas também fatores sociais, econômicos, estéticos e sanitários, todos decorrentes 

da atividade humana, como se pode comprovar: 

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986) 

 

A referida resolução dispõe ainda que tais impactos podem ser positivos ou 

negativos, na medida em que trazem benefícios ou prejuízos ao meio ambiente por meio da 

atividade que será empreendida. Ao contrário, a degradação ambiental consiste apenas em 

impacto ambiental negativo. Segundo Souza et al. (2016), o desenvolvimento tecnológico e a 

sofisticação crescente dos padrões socioeconômicos, aliado ao crescimento populacional 

acelerado, são responsáveis por pelos impactos cada vez mais agressivos ao meio ambiente, 

causando total desequilíbrio dos padrões que regem as políticas de sustentabilidade ambiental. 

Visando fazer face a essa realidade, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 

3º, inciso II, estabelece o conceito de degradação ambiental como “alteração adversa das 

características do meio ambiente” (BRASIL, 1981). Para Meneguzzo e Chaicouski (2010), a 

amplitude da definição tem por objetivo abranger todos os casos de prejuízo à saúde, à 

segurança, ao bem-estar das populações, às atividades sociais e econômicas, à biosfera e às 

condições estéticas ou sanitárias do meio, atribuídas à poluição, ficando claro o seu caráter de 

impacto ambiental negativo, em qualquer tipo de meio ambiente.  

Por outro lado, Milaré (2018, p. 325) adverte que “o dano ambiental é uma afronta 

às normas ambientais, causando um indesejado prejuízo – ou poluição – ao meio ambiente e/ou 

terceiros”.  Assim, em sua concepção, o autor utiliza não apenas como referência o prejuízo aos 

recursos naturais, mas também ao homem, uma vez que o dano ao meio ambiente significa 

violação ao direito fundamental à vida. 

A degradação, conforme direciona a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 

no seu artigo 3º, inciso II, seria uma alteração adversa das características do objeto, o meio 

ambiente. Diante disso, as alterações adversas poderiam ser resultado de um impacto negativo 

ou positivo. Daí a necessidade de uma visão sistêmica para avaliar se, por exemplo, um impacto 
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negativo geraria impactos positivos de outras naturezas como, por exemplo, social ou 

econômica, que superem sua grandeza negativa, resultando num balanço final positivo. 

Ainda com relação à degradação ambiental, entendem Feliciano e Ebert (2018) que 

existe distinção entre aquela causada por agentes naturais das decorrentes da ação humana. Em 

sentido jurídico, a degradação ambiental quando causada pela ação humana, omissiva ou 

comissiva, lícita ou ilícita, direta ou indireta e de maneira intolerável seria considerada 

poluição; enquanto degradações ambientais advindas de eventos naturais seriam simplesmente 

“degradação ambiental”. 

No mesmo entendimento, a Lei 6938/81 (BRASIL, 1981), no artigo 3º conceitua 

poluição como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições 

adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as 

condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais estabelecidos; e poluidor a pessoa física ou jurídica, de direito 

público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 

degradação ambiental. A poluição, portanto, é decorrente da ação humana, ou seja, é fato 

antrópico, o que significa que “[...] juridicamente nem toda afetação ambiental negativa 

constitui poluição, senão que apenas aquela alteração lesiva de algum modo ligada a escolhas 

humanas” (MARANHÃO, 2017, p. 136). 

Com a evolução tecnológica, a poluição vem se tornando multifatorial, ou seja, é 

causada não só pelo impacto de substâncias isoladas, mas também pela combinação de muitas 

delas. No entanto, para Maranhão (2017) nem toda poluição é relevante. Segundo o autor, para 

que se tenha um quadro poluente avalia-se o alcance do impacto ambiental causado pelo agente, 

no efetivo grau de lesão da degradação ambiental, motivo pelo qual o legislador brasileiro ao 

conceituar poluição não ter dado maior importância ao agente poluente em si, mas aos efeitos 

ambientais intoleráveis, conforme artigo 3º, III da lei 6938/81 (BRASIL, 1981). 

No meio ambiente natural, alguns impactos são passíveis de medidas mitigadoras, 

compensatórias ou até mesmo reparadoras. No meio ambiente do trabalho, da mesma forma, 

utiliza-se de equipamentos de proteção individual, aposentadorias mais benéficas, jornadas 

especiais, adicionais indenizatórios aos salários por condição com maior prejudicialidade do 

trabalho, entre outras medidas. Considera-se que no sistema degradante laborambiental, os 

impactos ao meio ambiente do trabalho e natural atingem a vida humana e a natureza de forma 

negativa. No entendimento da doutrina, “[...] de todas as formas de superexploração do trabalho 

com certeza o trabalho em condição análoga à de escravo, ou, como é mais conhecido, o 
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trabalho escravo, é a mais grave” (BRITO FILHO, 2010, p. 61.). Os impactos sofridos com a 

prática do trabalho escravo contemporâneo sempre dizem respeito à vida, logo não seria 

possível considerar o dano irrelevante. Outrossim, uma visão holística do fenômeno carece de 

comparações a respeito do que seria mais precioso quando se pesa, de um lado, o direito 

fundamental à dignidade da pessoa humana e, de outro, à vida: ambos são igualmente 

fundamentais e devem ser analisados de forma sistêmica. 

 

5.3 A degradação das condições de trabalho e do meio ambiente do trabalho  

 

Historicamente as condições de trabalho humanas só foram protegidas às custas de 

lutas sociais. Com o advento Estado Social de Direito em detrimento do Estado Liberal, houve 

constitucionalização dos direitos sociais decorrentes das mudanças políticas na Europa, como 

a Revolução Bolchevique de 1917,31 a ascensão do fascismo italiano em 1922, a vitória eleitoral 

nazista na Alemanha, em 1933, além das duas Grandes Guerras Mundiais (FARIAS, 2016). 

Esse constitucionalismo social teve como pioneiras a Constituição mexicana de Querétaro, de 

1917 e a alemã de Weimar, de 1919. A primeira mais analítica que a segunda, que influenciou 

a maioria das constituições sociais. Quanto ao Brasil, as sete Constituições32 que vigeram ao 

longo da história revelam altos e baixos quanto à proteção aos direitos trabalhistas, sendo que 

a Constituição de 1988 é considerada a que reuniu o maior número deles (FRANCO FILHO, 

2019). 

 Segundo Prata (2013), no fim da década de 1970, a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), deixou de cuidar apenas de medidas preventivas quanto à segurança física dos 

operários e passou a demonstrar maior preocupação com o meio ambiente do trabalho. Dessa 

forma, promulgou a Convenção n. 148 da OIT de 1977 sobre a Proteção dos Trabalhadores 

Contra os Riscos Profissionais Devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído e às Vibrações no 

Local de Trabalho (OIT, 1977) e a Convenção n. 155 da OIT de 1981 sobre Segurança e Saúde 

                                                           
31 A Revolução Bolchevique ou Revolução Russa ocorreu em 1917, com a derrubada da monarquia russa 

assumindo o poder o Partido Bolchevique, de Vladimir Lênin. A Rússia era detentora de numerosos operários 

que trabalhavam exaustivamente e recebia baixíssimos salários, em um período de recém industrialização 

agravado pelos sofrimentos da Primeira Guerra Mundial. 

Dentro desse contexto conflituoso, iniciou-se uma série de manifestações populares que pressionaram até a 

renúncia da monarquia dando origem à União Soviética, o primeiro país socialista do mundo, que durou 

até 1991. Para melhor entender o contexto social, político e econômico pré-revolução Russa (HOBSBAWM, 

2011, p. 448-461) e o contexto em que ocorreu a revolução (HOBSBAWM, 1995, p. 50-62). 
32 As sete Constituições brasileiras foram: Constituição de 1824 (Brasil Império), a Constituição de 1891 (Brasil 

República), a Constituição de 1934 (Segunda República), a Constituição de 1937 (Estado Novo), a Constituição 

de 1946, a Constituição de 1967 (Regime Militar) e a Constituição de 1988. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolchevique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lenin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/1991
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dos Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho (OIT, 1981), ambas promulgadas pelo Brasil 

antes mesmo da Constituição de 1988. 

A partir dessas influências, surge uma consciência coletiva, decorrente do 

movimento de lutas dos trabalhadores, culminando, no Brasil, na consagração de um amplo rol 

de direitos sociais na Constituição de 1988. Com relação à temática de interesse nesta pesquisa, 

destaca-se especialmente “o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança”, como disposto no art. 7º, inciso XXII, da Constituição 

Federal de 1988. É nesse contexto que se dá a importância do meio ambiente do trabalho, uma 

vez que é o local da efetivação desses direitos. 

O meio ambiente do trabalho é protegido constitucionalmente, em decorrência da 

junção dos artigos 225, 7º, XXII e 170 da Constituição Federal de 1988 e, por conseguinte, é 

considerado direito fundamental, uma vez que é indispensável ao direito à vida. Esse direito 

objetiva, portanto, resguardar a vida e a saúde dos trabalhadores, sob a ótica do princípio da 

dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988). Nesse diapasão, considerando o meio ambiente 

do trabalho um direito fundamental, trata-se de um direito irrenunciável, inalienável e 

imprescritível. O artigo 196 da Constituição Federal, por sua vez, determina que a saúde não 

diz respeito apenas a um direito trabalhista, mas sim de todos, devendo o Estado garantir por 

meio de políticas sociais e econômicas a redução do risco de doença e de outros agravos. Além 

disso, assegura o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação. Já o princípio da dignidade da pessoa humana determina a primazia da pessoa 

humana sobre o Estado, e, na esfera do Direito do Trabalho, significa a primazia do trabalhador 

frente à empresa (CALVO, 2013). 

O meio ambiente do trabalho é entendido, pois, como o local onde os trabalhadores 

desenvolvem suas atividades laborais, lugar onde passam expressiva parte do seu dia, razão 

pela qual é fundamental que tenha condições sadias e seguras, ou seja, não apresentar agentes 

que comprometam a saúde fisicopsíquica daqueles que ali laboram. Abrange ainda o modo de 

execução de tarefas, os instrumentos de trabalho, o local de trabalho, o modo como o 

trabalhador é tratado pelo empregador ou tomador e pelos colegas de trabalho. Sua concepção 

ultrapassa a noção do simples local de execução das atividades laborais, mas leva em 

consideração o equilíbrio entre desempenho da atividade econômica e saúde do trabalhador, 

uma vez que na maioria dos casos o homem passa considerável parte do seu dia nesse local 

(MELO, 2010). O meio ambiente do trabalho seria, então, o complexo máquina-trabalho; as 

edificações do estabelecimento, equipamentos de proteção individual, iluminação, conforto 

térmico, instalações elétricas, condições de salubridade e insalubridade, de periculosidade ou 
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não, meios de prevenção à fadiga, outras medidas de proteção ao trabalhador, jornadas de 

trabalho e horas extras, intervalos, descansos, férias, movimentação, armazenagem e manuseio 

de materiais que formam o conjunto de condições de trabalho (NASCIMENTO, 2003). 

Outrossim, Mancuso (1999), julga que o habitat laboral consiste naquilo que 

envolve e condiciona, diretamente e indiretamente, o local onde o homem obtém os meios para 

dispor o necessário para sua sobrevivência e desenvolvimento, em harmonia com o ecossistema. 

Portanto, o meio ambiente do trabalho deve respeitar a dignidade da pessoa humana do 

trabalhador. Para Delgado (2006), a higidez, inclusive mental e emocional, do homem são bens 

fundamentais de sua vida, privada e pública, de sua intimidade, de sua autoestima e afirmação 

social, incluindo também a sua honra. O empregado é cidadão de direitos “muito antes de vestir 

a “roupagem” de empregado dentro da empresa”. O seu estado de subordinação trabalhista não 

implica em renúncia aos seus direitos fundamentais como pessoa humana, muito menos em 

sujeição aos seus direitos de personalidade (CALVO, 2013). Nesse raciocínio, a violação ao 

meio ambiente do trabalho equilibrado constitui degradação ambiental, sendo a poluição 

responsável pelas doenças laborais e seu desequilíbrio, muitas vezes, causador das condições 

análogas à de escravo ao trabalhador. Nesse sentido explica Padilha: 

[...] o meio ambiente do trabalho estende sua abrangência para além da seara do 

Direito do Trabalho, uma vez que está inserido dentro do contexto de um dos maiores 

e mais grave problemas da atual sociedade globalizada e de alta tecnologia, qual seja, 

a questão ambiental. Os problemas ambientais suscitados pela atual sociedade de risco 

global não se limitam às agressões e degradação sistemática do meio ambiente natural, 

mas atinge o ser humano em todos os seus ambientes artificialmente construídos, 

desde o espaço urbano das cidades até o espaço laboral das atividades produtivas 

(PADILHA, 2011, p. 232). 

 

No entendimento de Lima (2015), verifica-se a ocorrência do trabalho degradante 

quando se priva o trabalhador de sua dignidade, desconsiderando-o como sujeito de direitos, 

que o rebaixa e prejudica, ou em face de condições adversas corrói sua saúde. No mesmo 

sentido se posicionou o Supremo Tribunal Federal, “priva-se alguém de sua liberdade e de sua 

dignidade tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só 

mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus direitos básicos, 

inclusive do direito ao trabalho digno.” (BRASIL, 2012). Um meio ambiente do trabalho seguro 

e saudável é direito fundamental do trabalhador, sendo que seu desrespeito corresponde a uma 

agressão a toda sociedade, pois quem suporta o custeio é a Previdência Social. No entanto, 

várias normas não são efetivamente cumpridas dada a cultura atrasada e perversa do 

empresariado e a insuficiência das multas aplicadas administrativamente pelos órgãos 

fiscalizadores (MELO, 2010). 
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Observa-se, portanto, que o trabalho escravo contemporâneo não mais se limita às 

restrições do direito de ir e vir do trabalhador. Na realidade, o trabalho análogo à de escravo 

constitui gênero em que figuram como espécies trabalho forçado, jornada exaustiva, o trabalho 

em condições degradantes e a servidão por dívidas, acentuando-se além da supressão da 

liberdade individual do trabalhador, a falta de garantia da sua dignidade (GOMES; 

GUIMARÃES, 2018). No entendimento de Prata (2013), o meio ambiente laboral e natural 

constituem locais onde se desenvolve um valor constitucionalmente elevado como direito 

fundamental, que é a vida. Assim, impõe-se a proteção desses bens jurídicos, garantindo-lhes 

dignidade de forma conceitualmente ampla, o que implica em condições de trabalho decentes 

e preservação da natureza vislumbrando garantias de seu gozo às gerações futuras. 

Em todas essas modalidades, ou seja, no trabalho forçado, na jornada exaustiva, no 

trabalho em condições degradantes e na servidão por dívidas, há um grave desequilíbrio no 

meio ambiente do trabalho, causando sua degradação, violando a dignidade da pessoa do 

trabalhador. O meio ambiente do trabalho, porém, tem amplitude para além do Direito do 

Trabalho, uma vez que está inserido no contexto de um dos maiores e mais graves problemas 

da atual sociedade globalizada e de alta tecnologia que é a questão ambiental (PADILHA, 

2011).  

Para que se caracterize, no entanto, a degradação do meio ambiente do trabalho, por 

meio de condutas abusivas do empregador, tornando o trabalho análogo ao de escravo, deve-se 

obedecer a critérios externos: um factual, outro axiológico. O critério factual deriva da 

adequação de uma relação de trabalho concreta ao preceito legal incidente sobre tal relação, ou 

seja, o cumprimento pelo empregador dos direitos mínimos fixados pela legislação; e o 

axiológico resultaria do respeito ao conceito à dignidade humana (RAMOS FILHO, 2008). A 

partir disso, verifica-se que há diferenciação conceitual de trabalho degradante e condições 

degradantes de trabalho, que estão condicionadas à realidade do meio ambiente do trabalho. 

Nesse sentido, as condições degradantes de trabalho fundamentam-se nas circunstancias nas 

quais o trabalho é executado e nas que estão ao seu redor, o que abrangeria os intervalos para 

alimentação e repouso. Por outro lado, o trabalho degradante ocorre pelo desgaste do 

trabalhador, determinado pela própria natureza do trabalho, mesmo que respeitadas todas as 

normas de saúde e segurança do trabalho, como aponta Jardim: 

Vários são os elementos que respondem à sua ocorrência, e que estão contidos no 

conceito de meio ambiente do trabalho. A idéia da constituição de um meio ambiente 

do trabalho opera uma significação de proteção à integridade do trabalhador, em seus 

aspectos biológicos – corpo – e psíquicos – mente –, que se traduzem em um complexo 

legislativo vinculado às normas de saúde, higiene, segurança e medicina do trabalho 

(JARDIM, 2007, p. 69). 
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É por isso que, no caso do trabalho degradante, o direito o reconhece e legitima, 

oferecendo compensações financeiras pelos riscos à saúde do trabalhador, como os adicionais 

de insalubridade ou periculosidade. Quanto às condições degradantes do trabalho, essas são 

repreendidas por normas nacionais e internacionais, como será demonstrado a seguir, e dizem 

respeito ao meio ambiente do trabalho. As repercussões na legislação das condições 

degradantes inserem-se no tipo do artigo 149 do Código Penal, por se tratar de espécie do 

trabalho análogo ao de escravo, como entendido na sequência. 

 

5.5 Caracterização do sistema degradante laborambiental 

 

A proteção do meio ambiente natural e do trabalho estão alicerçadas em um ponto 

comum: a dignidade da pessoa humana, direito constitucional fundamental. A sociedade 

contemporânea convive com o progresso crescente da tecnologia, que gera mudanças sociais e 

ambientais. Tais transformações refletem diretamente nas atividades econômicas que se 

utilizam da força humana e da exploração dos recursos naturais para se desenvolverem. O 

trabalho escravo traz em seu bojo modificações no meio ambiente do trabalho. Este fato ocorre 

dada a sua concepção ampla, abrangendo não só as condições de saúde, segurança e higiene, 

mas também a sua relação com os colegas de trabalho, terceirizados e empregador. Trata-se de 

direito do trabalhador à salubridade do seu meio ambiente laboral. Por outro lado, o meio 

ambiente natural também é um direito de todos os cidadãos. Em matéria constitucional, trata-

se de direito fundamental, essência a sadia qualidade de vida. Nesse sentido, o meio ambiente 

do trabalho e o meio ambiente natural têm em comum o fato de serem espaços em que está 

presente o valor constitucional mais elevado que é o direito fundamental à vida. Por 

conseguinte. a proteção da dignidade desses ambientes impõe-se constitucionalmente.  

Nessa perspectiva, o sistema degradante laborambiental é instituído pela conexão 

dos elementos ambientais, sociais e econômicos que se tornam parte de um todo, como explica 

Capra: 

Por sinal, segundo a Teoria dos Sistemas, o que ocorre com o ambiente (sistema 

ecológico) repercute na sociedade (sistema social) e vice-versa. Noutros termos, a 

homoestase social — o equilíbrio interno dos organismos — só pode ser alcançada 

quando todos os aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e jurídicos são 

observados. “... O equilíbrio entre o individual e o coletivo é a chave para a 

manutenção de qualquer sistema, inclusive o social” (CAPRA, 2007, p. 49). 

 

A conexão entre os elementos do sistema degradante laborambiental também pode 

ser justificada dada a possibilidade e necessidade de princípios de direito ambiental no meio 
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ambiente do trabalho. O sistema degradante laborambiental diz respeito, portanto, à degradação 

ambiental natural e nos meio ambientes do trabalho, consistindo em uma degradação 

simultânea. Sua vedação tem fundamento no princípio do direito ambiental da ubiquidade na 

medida em que a vida se desenvolve nesses espaços. Nesse sentido, tratando da tutela desse 

elevado direito fundamental, tudo o que se planeja fazer, criar ou desenvolver num 

empreendimento deve ser submetido à consulta ambiental, uma vez que a violação das normas 

de proteção trabalhistas representa também violação de normas ambientais, como explicita 

Fiorillo: 

Este princípio vem evidenciar que o objeto de proteção do meio ambiente, localizado 

no epicentro dos direitos humanos, deve ser levado em consideração toda vez que uma 

política, atuação, legislação sobre qualquer tema, atividade, obra etc. tiver que ser 

criada e desenvolvida. Isso porque, na medida em que possui como ponto cardeal de 

tutela constitucional a vida e a qualidade de vida, tudo que se pretende fazer, criar ou 

desenvolver deve antes passar por uma consulta ambiental, enfim, para saber se há ou 

não a possibilidade de que o meio ambiente seja degradado (FIORILLO, 2013, p. 

131). 

 

Trata-se logicamente de uma análise interdisciplinar trabalhista e ambiental, 

evitando tanto o trabalho em condições análogas à de escravo quanto a poluição ambiental 

laboral e natural. Na compreensão de Figueiredo (2000), o Direito do Trabalho e o Direito 

Ambiental são disciplinas autônomas e modernas, porém tem um objetivo comum: 

[...] a busca da qualidade de vida é objeto de dois diferentes ramos do direito: o Direito 

Ambiental e o Direito do Trabalho. Todavia, a despeito de tal coincidência de objetos, 

motivos de ordem histórica ensejaram a evolução do Direito do Trabalho com maior 

rapidez do que a do Direito Ambiental. Isso se deve, quiçá, ao fato de que as lesões à 

saúde e os riscos para a vida dos trabalhadores sempre foram muito mais intensos e 

flagrantes do que os similares riscos e lesões ambientais que o restante da população 

viria a sofrer mais séculos e meio após o advento da Revolução Industrial – ou seja, 

quando os recursos naturais (ar e água puros, por exemplo), passarem a escassear. 

(FIGUEIREDO, 2000, p. 17).  

 

A ocorrência de trabalho escravo está originalmente interligada com a degradação 

ambiental. O sistema movido pelo aumento dos lucros proporciona manifestações negativas no 

meio ambiente do trabalho e natural, colocando em risco valores fundamentais ao homem, uma 

vez que interfere no direito à vida. Nesse sentido, verifica-se a importância de os 

empreendimentos obedecerem ao princípio do desenvolvimento sustentável e à consciência de 

que a existência do meio ambiente para as presentes e futuras gerações é medida de urgência, 

tanto para o empregador, quanto para o empregado. Esse sistema de subordinação mútua se 

justifica porque ambos dependem dos bens ambientais para a sobrevivência: o empregador 

depende da exploração do meio ambiente e o empregado só tem seu trabalho garantido se os 

recursos estiverem disponíveis. 
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O conceito de desenvolvimento sustentável nasceu da preocupação com a 

exploração desastrosa do ecossistema do planeta, trazendo conhecimento ecológico tanto ao 

senso comum quanto à esfera científica, o que, juridicamente, movimentou a comunidade 

internacional a tomar providencias. Dessa forma, o princípio do desenvolvimento sustentável 

tem como escopo que as atividades econômicas se desenvolvam de forma harmoniosa com o 

meio ambiente. Segundo a OIT (2015), o desenvolvimento sustentável tem três dimensões: 

econômica, social e ambiental que estão inter-relacionados, têm igual importância e devem ser 

abordadas em conjunto. Assim, o trabalho decente, a erradicação da pobreza e sustentabilidade 

ambiental são os grandes desafios do século XXI. As sociedades devem ser inclusivas, 

fornecendo oportunidades de trabalho decente para todos, com vistas a reduzir as desigualdades 

e eliminar efetivamente pobreza. 

Com base nesse entendimento, pode-se afirmar que a destruição ambiental e o 

trabalho escravo andam juntos, demonstrando a forma contemporânea de exploração 

econômica predatória ambiental e social do modo como entende Lima (2016): 

Considerando a crise ambiental e as formas que esgotam os recursos naturais e sua 

associação com formas predatórias de trabalho, denota-se que, no Brasil, a exploração 

de monoculturas, da pecuária e a extração de minérios são atividades extremamente 

lucrativas que afetam o ecossistema nacional e vêm sendo comumente associadas à 

sujeição do trabalhador à condição de escravidão. Em consequência, “além dos crimes 

contra os direitos humanos, o trabalho escravo também tem provocado uma grande 

destruição ecológica, já que, em cada hectare de floresta amazônica existem, em 

média, 200 espécies de árvore” (LIMA, 2016, p. 253) 

 

Ressalte-se que, no meio rural, as atividades que mais escravizam trabalhadores e 

degradam o meio ambiente são a pecuária na Amazônia, a cana no Pantanal, o carvão vegetal 

na Caatinga, a soja no Cerrado e o pinus e o eucalipto na Mata Atlântica. Ainda com relação à 

Amazônia, a pecuária é considerada a atividade com o maior índice de desmatamento no Brasil 

(62%), atrelada ainda aos maiores números de trabalhadores submetidos à situação de trabalho 

escravo e de resgate (7 de cada 10 trabalhadores escravizados são resgatados dessa atividade), 

totalizando 29% dos trabalhadores resgatados, entre 2003 e 2014 (ONG REPÓRTER BRASIL, 

2015 apud LIMA, 2016).33 A OIT informa ainda que, na produção de carne bovina, em que o 

Brasil lidera o ranking de exportação, o trabalho escravo é utilizado para a limpeza e 

                                                           
33 A ONG Repórter Brasil foi fundada em 2001 por jornalistas, cientistas sociais e educadores com o objetivo de 

fomentar a reflexão e ação sobre a violação aos direitos fundamentais dos povos e trabalhadores no Brasil. 

Devido ao seu trabalho, tornou-se uma das mais importantes fontes de informação sobre trabalho escravo no 

país. Suas reportagens, investigações jornalísticas, pesquisas e metodologias educacionais têm sido usadas por 

lideranças do poder público, do setor empresarial e da sociedade civil como instrumentos para combater a 

escravidão contemporânea, um problema que afeta milhares de pessoas. 

Nessa pesquisa foram utilizados dados publicados pela referida ONG, apesar de não se tratar de fonte científica 

pelo fato de se tratar de referência de diversos estudiosos do tema, inclusive em artigos científicos. 
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implantação do pasto, na construção de cercas e derrubada de mata nativa (OIT, 2006 apud 

LIMA, 2016). Neste sentido, Bales afirma que 

Economically driven destruction is sweeping like a tidal wave across Brazil. Before it 

are the scrub forests of the cerrado or the rain forests of the Amazon; behind it are the 

eu calyptus plantations and the new cattle ranches, [...] The space between the old 

forests and "civilization" is a battle zone where the old rules are dead and the new 

rules are yet to come into force. As the native ecosystem and peoples are uprooted, 

displaced workers, even the urban unemployed, become vulnerable to enslavement. 

The people caught up and forced to carry out the destruction of the forests live without 

electricity, running water, or communication with the outside world. They are 

completely under the control of their másters (BALES, 2012, p. 121-122).34 

 

Quanto ao trabalho em carvoarias, os números são alarmantes. Além das condições 

degradantes de trabalho, o meio ambiente sofre com a poluição. Tanto é que em 2007 o Governo 

Federal brasileiro, reconheceu oficialmente que a produção do carvão vegetal e do ferro gusa 

potencializam a emissão de gases de efeito estufa (GEE) em razão do desmatamento e da 

queimada ilegal da vegetação nativa (LIMA, 2016). 

Verifica-se ainda que a proteção ambiental deixou de ser uma preocupação de 

grupos isolados, mas dos próprios trabalhadores. Este fato ficou caracterizado em um estudo 

realizado pela OIT em 2011, com 121 trabalhadores libertados da escravidão, questionados 

sobre quais seriam as possíveis soluções para melhoria de sua qualidade de vida. A resposta 

dada pelos trabalhadores foi “terra para plantar”, o que demonstra uma preocupação com a 

sustentabilidade das atividades econômicas, uma vez que o trabalho decente deve vir 

acompanhado do acesso à terra (ONG REPÓRTER BRASIL, 2012a). Em contrapartida, no 

Brasil, as ações fiscalizatórias do trabalho atestam, em relação aos sujeitos que mais praticam 

trabalho escravo, não se tratam de homens ignorantes cativos em fazendas atrasadas. Na 

verdade, são latifundiários que, em grande parte, utilizam-se de alta tecnologia para o mercado 

consumidor interno ou para o mercado internacional, com terras providas inclusive com pista 

de pouso de avião (OIT, 2006). Assim, são conhecedores de técnicas menos degradantes ao 

meio ambiente e provedores de recursos para sua aplicação. 

Não obstante os números expressivos de trabalho escravo na área rural, no meio 

urbano a prática teve significativo aumento. A partir de dados colhidos em 2013, “pela primeira 

vez na história brasileira, entre os 2.063 trabalhadores escravizados resgatados, 1.068 se 

                                                           
34 A destruição economicamente impulsionada está varrendo como maré todo o Brasil. Nos antigos matagais do 

cerrado ou as florestas tropicais da Amazônia existem hoje por trás delas, plantações de eucalipto e as novas 

fazendas de gado. [...] O espaço entre as antigas florestas e a “civilização” é uma zona de batalha onde as antigas 

regras da floresta estão mortas e as novas regras entram com toda a força. Com ela, os ecossistemas e o povos 

são desenraizados, trabalhadores deslocados, tanto os rurais como os desempregados urbanos, tornando-se 

vulneráveis à escravidão. As pessoas apanhadas e forçadas a realizar a destruição das florestas vivem sem 

eletricidade, água potável ou comunicação com o mundo exterior. Eles vivem completamente sob o controle de 

seus mestres (tradução nossa). 
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encontravam no meio urbano, a maioria na condição de imigrantes indocumentados” 

(DELGADO; MIRÁGLIA; 2018, p. 11). Dessa forma, o trabalho escravo contemporâneo pode 

ser dividido em rural e urbano. O trabalho escravo urbano, subdivide-se em duas espécies: a 

primeira é o trabalho escravo prestado por imigrantes ilegais, nas cidades, em situação 

especialmente similar àquela dos trabalhadores encontrados em condições análogas à de 

escravos nas zonas rurais. Quanto à segunda espécie, tem-se o trabalho exercido pelas vítimas 

das condutas tipificadas pelo artigo 149, caput, do Código Penal, mais especificamente aquelas 

tipificadas nos tópicos “b” e “c”, uma vez que as condutas tipificadas nas alíneas “a” e em “d”, 

supra, são comuns a outros gêneros e espécies da escravidão contemporânea (RAMOS FILHO, 

2008). Nas zonas urbanas o trabalho escravo é comumente encontrado na construção civil, 

doméstico e indústria têxtil. Objetivando a inserção no mercado de trabalho e melhoria nas 

condições de vida, alguns trabalhadores são levados a aceitar situações desumanas, que atentam 

contra sua dignidade e integridade física. O trabalho escravo contemporâneo realizado nos 

centros urbanos pode ser realizado de duas formas: a primeira, seria o trabalho prestado nas 

cidades em condições análogas à de escravo sem suporte contratual válido, que é geralmente 

prestado por imigrantes e sem a proteção estatal. A segunda forma é o trabalho oferecido nas 

cidades com suporte contratual prestado em situações análogas à de escravos, em que se propõe 

a denominação de “neoescravidão urbana”, ocasião em que são submetidos a condições 

degradantes de trabalho (RAMOS FILHO, 2008). 

Em qualquer das suas modalidades, o trabalho escravo resultará em degradação do 

meio ambiente natural e/ou do trabalho, em uma perspectiva sistêmica. Entretanto, a 

degradação dos meios ambientes natural e do trabalho não ocorrerá sempre de forma simultânea 

com o trabalho escravo. No entanto, no trabalho escravo, sempre haverá violação do meio 

ambiente do trabalho, de forma sistêmica, uma vez que um fenômeno tem relação de 

interdependência um com o outro. Isso porque todas as vezes em que se escraviza, seja pela 

forma de trabalho forçado, jornada exaustiva, trabalho em condições degradantes e servidão 

por dívidas, por consequência, afeta-se a saúde e segurança do trabalhador de maneira mais 

grave, afetando, por conseguinte, o meio ambiente do trabalho. Dessa forma, para que o 

trabalho escravo tenha existência, desencadeia-se um sistema em que ocorrerá também 

degradação no meio ambiente do trabalho. 

Grande parte das atividades econômicas que se beneficiam do trabalho escravo 

praticam também degradação ambiental natural, como se observa no agronegócio, pecuária, 

marítimos, mineração e na indústria da moda. As variações no sistema degradante 

laborambiental sofrerão variações no grau de interferência no meio ambiente natural ou do 
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trabalho dependendo do local em que o trabalhador sujeito a trabalho escravo desenvolve suas 

atividades, assim verifica Figueiredo (2007): 

O ato de trabalhar é a característica essencial do meio ambiente do trabalho. Um 

trabalhador da área das Artes Cênicas tem, como seu principal meio ambiente de 

trabalho, um teatro. Todavia, o prédio onde se acha instalado o teatro, considerado 

individualmente, não constitui seu meio ambiente de trabalho. Poderá o teatro, nessa 

hipótese, ser considerado integrante do meio ambiente artificial (urbano ou 

construído). A partir do momento, porém, em que o trabalhador iniciar suas atividades 

(ensaios, representação de uma peça teatral), o elemento espacial conjugar-se-á com 

a atividade laboral, numa dinâmica que denominamos meio ambiente de trabalho. [...] 

A ideia de meio ambiente de trabalho está centralizada na pessoa do trabalhador. [...] 

Um seringueiro da Amazônia está, sem sombra de dúvida, imerso naquilo que 

denominamos de meio ambiente natural. Ora, esse ambiente natural, no momento em 

que ele exerce sua faixa diária, é também seu ambiente de trabalho. (FIGUEIREDO, 

2007, p. 43-44) 

 

Considerando que o conceito de meio ambiente positivado pela Lei 6938/81 não 

traz elementos estanques, mas interações de aspectos sociais, culturais e econômicos, além dos 

aspectos de ordem física, química e biológica (BRASIL, 1981), pode-se dizer que o conceito 

de meio ambiente do trabalho envolve elementos muito além de simplesmente o local de 

trabalho. Leva-se também em consideração tudo aquilo que influencia na saúde e segurança do 

trabalhador, inclusive no seu aspecto psicológico, como se pode observar no trabalho de 

Camargo e Melo (2013): 

O meio ambiente do trabalho não está, como se sabe, adstrito ao local, ao espaço, ao 

lugar onde o trabalhador exerce as suas atividades. Ele é definido por todos os 

elementos que compõem as condições (materiais e imateriais) de trabalho de uma 

pessoa. [...] O conceito de meio ambiente do trabalho deve abranger, sobretudo, as 

relações interpessoais (relações subjetivas), principalmente as hierárquicas e 

subordinativas, pois a defesa desse bem ambiental espraia-se, em primeiro plano, na 

totalidade de reflexos na saúde física e mental do trabalhador. Conclui-se, nesse 

sentido, que o meio ambiente de trabalho engloba o espaço e as condições físicas e 

psíquicas de trabalho, com ênfase nas relações pessoais. O conceito abrange a relação 

do homem com o meio (elemento espacial de viés objetivo) e a relação do homem 

com o homem (elemento social de viés subjetivo). Trata-se, assim, de uma dinâmica 

complexa de múltiplos fatores, não se restringindo, somente, a um espaço geográfico 

delimitado e estático. (CAMARGO; MELO, 2013, p. 26) 

 

Portanto, no sistema degradante laborambiental são violados os direitos à dignidade 

da pessoa humana no que concerne a um meio ambiente do trabalho e natural saudável, o que 

interfere diretamente na sua vida. Nesse sentido, haverá trabalho escravo nas circunstâncias em 

que ocorra o trabalho do homem violando o seu principal atributo que é a dignidade, e em 

sujeição extremada ao tomador de serviços (BRITO FILHO, 2011). Trata-se de um sistema 

conjunto de violação a direitos fundamentais e sociais que tem como consequência violações 

individuais e, por vezes coletivas, atingindo grupos de pessoas e até toda a sociedade no caso 

de degradação no meio ambiente natural, em que a figura do poluidor é exercida pelo tomador 



86 

de serviços, que desencadeou o sistema se beneficiando tanto do trabalho escravo quanto da 

degradação ambiental. 

Assim, o sistema degradante labor ambiental pode ser representado da seguinte 

forma: 

Figura 1 – Sistema degradante laborambiental 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Nesse caso, evidencia-se a aplicação do princípio ambiental do poluidor-pagador, 

responsabilizando aquele que poluiu, degradou e escravizou, imputando-lhe todos os custos 

para a reparação integral do dano, como previsto no princípio 16 da “Declaração sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento” (BRASIL, 1992), no artigo 225 da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) e no artigo 179 do Código Penal (BRASIL, 1964). No mesmo sentido, imputa 

a responsabilização ao poluidor o artigo 4.º, inciso VII, da Lei 6.938/1981, determinando que a 

Política Nacional do Meio Ambiente visará “à imposição, ao poluidor e ao predador, da 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela 

utilização de recursos ambientais com fins econômicos” (BRASIL, 1981). Seguindo desse 

raciocínio, a reparação integral deve, primeiramente e sobretudo, realizar uma tentativa de 

recuperar o status quo ante et post bellum e, só depois, partir para uma análise da reparação 

material e moral em consequência da sistemática degradação. A diminuição ou eliminação, 

portanto, quando possível, dos impactos causados pela atividade econômica à saúde do 

trabalhador e ao meio ambiente é dever do empreendedor, uma vez que os interesses 

econômicos não podem se sobrepor à vida.  
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O princípio da prevenção está inserido no artigo 7º, inciso XXII, e artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988, uma vez que a qualidade de vida envolve um meio ambiente de 

trabalho seguro. A saúde é direito fundamental do trabalhador e é dever do empregador 

proporcioná-la, reduzindo os riscos físicos, químicos, biológicos e psíquicos existentes no meio 

ambiente do trabalho, bem como os riscos de danos ambientais. Saliente-se, portanto, que a 

discussão aqui realizada não pretende influenciar negativamente o desenvolvimento de 

empreendimentos, mas contribuir para que se utilizem dos instrumentos legais de prevenção 

visando à proteção humana e da natureza, em apreço à dignidade da pessoa humana, como um 

objetivo a ser conquistado por meio da criação de empregos dignos e do respeito ao meio 

ambiente como um compromisso intergeracional. 

Nesse sentido, Padilha (2012), alerta que o novo paradigma constitucional 

desconfia da infinitude de possibilidades científico-tecnológicas, uma vez que devem respeitar 

a preservação e o equilíbrio do meio ambiente, que não toleraria tamanha pressão decorrente 

da degradação sem limites. Essa mudança de paradigma constitucional reflete também nas 

relações de trabalho tendo em vista que os acidentes, doenças e mortes são parte do dano 

ambiental, dada sua ocorrência no meio ambiente do trabalho. Assim, a adoção de medidas 

técnicas preventivas para a eliminação de acidentes e riscos no meio ambiente do trabalho, 

como: o monitoramento de condições operacionais que possam afetar a estabilidade das 

estruturas; planos de segurança e de emergência, em caso de acidentes; fiscalização da 

utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI’S), formação de Comissão Interna de 

Proteção a Acidentes (CIPAS), implantação de Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA) são medidas fundamentais. Além disso, são importantes o controle de jornada e o gozo 

de repouso pelo trabalhador, além do zelo por um meio ambiente de trabalho física e 

mentalmente saudável. Tais medidas se tornam mais relevantes nas atividades de risco ou 

degradantes, como dispõe Padilha: 

A mudança de paradigma constitucional reflete-se especialmente no que se refere à 

tutela jurídica nas atividades de risco, do acidente de trabalho, da afetação da saúde e 

da integridade física do trabalhador. A ocorrência, por exemplo, de acidente do 

trabalho, ou de qualquer afetação da saúde do trabalhador, quer no contexto individual 

ou coletivo, causados pela degradação do meio ambiente do trabalho e poluição labor-

ambiental, atraem a eficácia irradiante de um direito fundamental, o equilíbrio do meio 

ambiente do trabalho, portanto amplia-se a tutela jurídica para além do direito do 

trabalho, pois se trata de dano ambiental, que impõe a aplicação do regime sistemático 

do direito constitucional ambiental, com a incidência de toda a sua base 

principiológica e seu regime de responsabilidades, que no caso trata-se da 

responsabilidade objetiva , o que significa um avanço para muito além de uma 

discussão superada e ineficaz de culpabilidade do trabalhador (PADILHA, 2013, p. 

178). 
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No plano ambiental, o planejamento dos empreendimentos que impactem 

potencialmente ou significativamente o meio ambiente deve ser precedido de Avaliação dos 

Impactos Ambientais. Por meio da mensuração da gradação do impacto desde o estágio inicial, 

é possível a elaboração de mecanismos e implantação de tecnologias que minimizem, 

erradiquem ou compensem possíveis danos. Assim, seria possível uma exploração sustentável, 

forma adequada para desenvolver as atividades econômicas preservando os recursos ambientais 

de impactos negativos, fazendo valer, dessa forma, os princípios do desenvolvimento 

sustentável, da prevenção e da precaução. Ao contrário, o que ocorre no sistema degradante 

laborambiental é a busca por baixos custos de produção e maiores lucros. Nem mesmo todos 

os avanços tecnológicos e científicos foram capazes extirpar o trabalho escravo e a degradação 

ambiental laboral e natural, uma vez que há resistência na utilização de medidas de prevenção 

e erradicação.  

Para avançar na compreensão do funcionamento desse sistema, no capítulo seguinte 

serão demonstradas algumas atividades em que se processa o sistema degradante 

laborambiental e, em seguida, será discutida uma iniciativa para erradicação do referido 

sistema, que seriam os empregos verdes.  
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6 O SISTEMA DEGRADANTE LABORAMBIENTAL NAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS E A DINÂMICA DOS EMPREGOS VERDES 

 
A desumanização, que não se verifica, apenas, nos que tem sua humanidade roubada, 

mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é distorção da vocação 

do ser mais. É distorção possível na história, mas não vocação histórica. Na verdade, 

se admitíssemos que é vocação histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer, a 

não ser adotar uma atitude cínica ou de total desespero. A luta pela humanização, pelo 

trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como 

'seres para si', não teria significação. Esta somente é possível porque a desumanização, 

mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, mas resultado 

de uma 'ordem' injusta que gera a violência dos opressores e esta, o ser menos.  

(Paulo Freire. Pedagogia do oprimido. 2011, p. 16) 

 

Como amplamente discutido nesta pesquisa, o trabalho escravo contemporâneo, ou 

as condições análogas à de escravo, podem ser verificadas atualmente em várias localidades do 

mundo, nos mais diversos tipos de empreendimentos, urbanos ou rurais. Além do 

comprometimento à saúde e segurança do trabalhador, essas atividades degradam o meio 

ambiente, gerando prejuízos para as presentes e futuras gerações. Buscando uma resposta 

prática a esse problema, os empregos verdes primam pelo trabalho decente e pela proteção 

ambiental nos postos de trabalho, atuando de forma conjunta em prol de uma verdadeira 

transformação na economia das empresas e dos ambientes de trabalho objetivando um 

desenvolvimento econômico sustentável. Neste capítulo, serão apresentados, então, a título 

exemplificativo, algumas atividades econômicas que estão inseridas no sistema degradante 

laborambiental e, por fim, demonstrar-se-á a dinâmica do funcionamento dos empregos verdes, 

criados desde 2008, mas que, no entanto, têm tímida adesão na comunidade internacional. 

 

6.1 Trabalho análogo a escravo nas lavouras de cana-de-açúcar 

 

O setor sucroenergético é um importante ramo econômico brasileiro, sendo 

responsável por parte da geração de trabalho e riquezas no âmbito nacional e internacional. 

Com atuação nas atividades agrícolas, industriais e comerciais, o setor eleva o Brasil à categoria 

de potência na produção na produção de biocombustíveis, principalmente do etanol da cana-

de-açúcar. Dados estimados pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) atestam 

que a produção de cana-de-açúcar para a safra 2019/20, é de 622,3 milhões de toneladas, um 

acréscimo de 0,3% em relação à safra anterior (BRASIL, 2019). O agronegócio é um dos setores 

que mais contribuem para a geração de riquezas no Brasil, representando cerca de 21,46% do 

PIB brasileiro (XAVIER, 2018). De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED), o setor de agronegócios foi um dos responsáveis pela maior geração 

de emprego no ano de 2019 (CAGED, 2019). 
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No entanto, apesar dos investimentos tecnológicos e estratégicos na produção, o 

método manual de colheita ainda é muito realizado pelos chamados “boias-frias”, preservando 

as formas tradicionais de expropriação da mão de obra e concentrando de propriedade e renda 

nas mãos de minorias (ALVES, 2009, p. 155). A atividade convive com frequentes e inúmeros 

casos documentados de abusos sobre os trabalhadores, que ocorrem desde a contratação em 

condições análogas a escravo culminando até mesmo em mortes por excesso de trabalho 

(ALVES, 2009). Essa cadeia cria uma “modernização perversa”, pois há investimentos em 

modernas tecnologias de processo e de produto mas convive com as formas antiquadas de 

exploração do trabalho, utilizando-se de dominação, abusos e desrespeito à legislação brasileira 

(VILELA et al., 2015). 

Verifica-se que no contexto da atividade canavieira, em todos os momentos da 

história, existe a utilização de mão de obra escrava, inclusive nos dias de hoje, em usinas e 

destilarias em todas as partes do país para a produção de recursos energéticos e alimentares 

(GIRALDO; MARQUES, 2017). Mesmo com a implantação, em alguns empreendimentos, do 

corte mecanizado na agroindústria do setor canavieiro, não houve melhoria nas condições de 

trabalho. Isso porque as usinas canavieiras passaram a fazer exigências de cunho operacional 

ao trabalhador, como o corte da cana rente ao solo, a ponteira da cana bem aparada e o corte 

das piores canas para que as melhores sejam reservadas ao corte com máquinas, causando 

aumento da jornada de trabalho, para atingir o padrão imposto pela usina. (RODRIGUES, 

2007). A escolha do sistema de corte é condicionada a elementos estratégicos, geográficos e 

financeiros, do empreendedor, às restrições técnicas e às perspectivas futuras de mercado. 

Assim, fatores como impossibilidade geográfica da área, que não comporta a extração por 

máquinas, ou mesmo opção do agricultor de não investir em maquinário impactam diretamente 

nas condições de trabalho (NOVAES, 2009). E também os operadores das máquinas também 

sofrem com jornadas extenuantes, existindo registros de operadores de máquinas colhedoras 

que laboram em turnos de até 27 horas ininterruptas (BARROS, 2014 apud GIRALDO; 

MARQUES, 2017). 

O perfil dos trabalhadores, desde o processo seletivo, é marcado pelo fato de serem 

pessoas jovens, de baixa escolaridade, com pouca ou nenhuma formação profissional, 

ostentando força física e juventude, pois devem oferecer alta produtividade, sendo a condição 

miserável o fator que mais fomenta a aceitação desse tipo de trabalho (NOVAES, 2009). 

Normalmente os “gatos” aliciam trabalhadores na região Nordeste do país, aproveitando-se de 

sua vulnerabilidade para convencerem-nos a laborarem em outras regiões do país. São jovens, 

que abandonam seus laços culturais em busca do próprio sustento ou de sua família. Depositam, 
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portanto, toda sua força na limpeza e no corte da cana, dificilmente conseguindo melhores 

trabalhos. São alimentados pela ilusão de se tornarem “campeões de produtividade”, na 

dinâmica em que quanto mais força física empenharem, maior será a produção alcançada, tendo 

reconhecimento da sociedade local e chegando até o posto de “patrão” (NOVAES, 2009). 

Contudo, ao chegarem ao local de trabalho, constatam que a realidade será bem 

diferente. Ao serem inseridos nos canaviais, rendem-se às rígidas disciplinas de trabalho 

estabelecidas pelas usinas para atingir as metas de produção. Logo, realizam esforços para 

produzirem o máximo possível durante o período da safra, garantido seu sustento e de sua 

família, porque sabem que na entressafra há o risco de não terem trabalho. Esse volume de 

produção é medido por meio de um compasso de ponta de ferro com 2 (dois) metros entre uma 

ponta e outra (NOVAES, 2009). Os trabalhadores cortadores de cana precisam, assim, cortar 

toda a cana de um retângulo que só tem previamente definida a sua largura (6 metros), uma vez 

que o comprimento depende da capacidade de corte individual de cada trabalhador, que só 

poderá ser avaliada ao final da jornada de trabalho. Nesta ocasião, a distância é medida pelo 

compasso. O referido retângulo é chamado de eito e está contido no retângulo maior que será 

chamado de talhão. Além disso, o cortador precisa limpar a cana e retirar toda a palha em sua 

superfície, mesmo após a queima da palha, retirar a ponteira, levar a cana cortada para a linha 

central do eito e, por fim, organizar a cana em forma de esteira ou em montes separados um do 

outro por 1 metro de distância (ALVES, 2006). As condições de trabalho dos cortadores 

incluem ainda variações de temperatura. Dessa forma, no trabalho ao ar livre, estão suscetíveis 

a temperaturas entre 23 e 36°C. Também têm, além desses fatores, o contato direto com poeira 

e fuligem provenientes da terra e da queima da cana e com animais peçonhentos; os 

instrumentos usados são cortantes, o que os deixa vulneráveis a acidentes de trabalho; atuam 

em longas jornadas, sendo as pausas para descanso insuficientes e têm um ritmo exaustivo de 

trabalho decorrente de grande esforço físico e o ganho de baixos salários (ABREU et al., 2011, 

p. 57). Dessa forma, Alves os compara a atletas de alta performance, como explica a seguir: 

O cortador de cana pode ser comparado a um atleta corredor fundista, de longas 

distâncias, e não a um corredor velocista, de curtas distâncias. [...] é necessário ter 

maior resistência física para a realização de uma atividade repetitiva e exaustiva, 

realizada a céu aberto, sob o sol, na presença de fuligem, poeira e fumaça, por um 

período que varia entre 8 e 12 horas. 

Um trabalhador que corte 6 toneladas de cana, em um eito35 de 200 metros de 

comprimento por 6 metros de largura, caminha durante o dia uma distância de 

aproximadamente 4.400 metros e despende aproximadamente 20 golpes com o podão 

para cortar um feixe de cana, o que equivale a 66.666 golpes por dia (considerando 

uma cana em pé, de primeiro corte, não caída e não enrolada, que tenha uma densidade 

                                                           
35 ‘Eito’ significa terra de trabalho de negro. É um termo que resistiu à abolição da escravidão e é usado até hoje 

pelos trabalhadores. (ALVES, 2008, p. 9) 
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de 10 canas a cada 30 cm.). [...]. Além disso, ele ainda amontoa vários feixes de cana 

cortados em uma linha e os transporta até a linha central. Isso significa que ele não 

apenas anda 4.400 metros por dia como transporta nos braços 6 toneladas de cana em 

montes de aproximadamente 15 kg a uma distância que varia de 1,5 a 3 metros.  

(ALVES, 2006, p. 94). 

 

Ainda quanto às condições no meio ambiente de trabalho, dados da Organização 

Internacional do Trabalho demonstram ser recorrente que os trabalhadores agrícolas sejam 

alojados em barracas precárias de lona ou de folhas de palmeiras no meio da mata, vulneráveis 

a risco e suscetíveis a doenças, além de precárias condições de saneamento básico, havendo 

“[...] alto índice de doenças tropicais, como a malária e a febre amarela, além de elevada 

incidência de outras doenças menos comuns em outras regiões, como a tuberculose.” (OIT, 

2010, p. 16-17). 

Para realizar o corte da cana, é necessário que os trabalhadores utilizem vestimentas 

ou uniformes apropriados. Também usam botas com biqueira de ferro, calças de brim, perneiras 

de couro até o joelho contendo três barras de ferro frontais, camisa de manga comprida, chapéu, 

lenço no rosto e pescoço, óculos e luvas de raspa de couro (ALVES, 2006).  

Existem ainda outras dificuldades encontradas por esses trabalhadores em aspectos 

fundamentais para o exercício do trabalho e para sua sobrevivência, como deslocamento em 

caminhões e transportes em péssimo estado de conservação. É usual a inexistência de locais 

adequados para guarda dos materiais de trabalho, que são cortantes, sem mencionar a péssima 

qualidade da água para consumo, que é um bem essencial para a sobrevivência humana. 

Também deve-se citar a inadequação dos alojamentos para repouso e a não concessão do 

horário de descanso intrajornada (ÁVILA et al., 2014). A situação de abandono é recorrente na 

atividade e tem se arrastado ao longo do tempo sem solução, como detalha Melo: 

O trabalhador é abandonado no meio do mato, não tem alojamento. São quatro 

pedaços de paus fincados no chão cobertos com uma lona preta e ali o trabalhador é 

deixado. Não tem alimentação, não tem água. Às vezes a água é dividida com o gado. 

[...] Em algumas situações o trabalhador ainda tem sorte porque a água é corrente. 

Menos mal. Mas na maior parte das denúncias que recebemos é água parada, água que 

está em um buraco, no chão, e o trabalhador tem que utilizar aquela água juntamente 

com os animais. Essa seria a condição degradante. Observa-se a ausência, por 

exemplo, de equipamentos de proteção. Trabalhadores que não têm a menor proteção 

para desenvolver suas atividades. Então, isso também identifica a condição 

degradante. E a última condição que eu classifico também como condição degradante 

é a chamada jornada exaustiva, que não é aquela nem sempre medida em quantidade 

de horas trabalhadas, mas sempre medida de acordo com a atividade que leva o 

trabalhador à exaustão. É preciso observar a atividade e é preciso observar, também, 

as condições em que a atividade é desenvolvida (MELO, 2009, p. 97). 

 

É comum a ocorrência de morte de trabalhadores em consequência de parada 

cardíaca, insuficiência respiratória, acidente vascular cerebral (AVC) ou causas desconhecidas. 

No entanto, amigos e familiares relatam que, às vésperas das mortes, os trabalhadores haviam 
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se queixado de excesso de trabalho, dores no corpo, câimbras, falta de ar, desmaios, dentre 

outros sintomas (ALVES, 2006; AZEVEDO, 2007 apud VILELA, 2015).  

O processo da queima, também muito utilizado na colheita da cana-de-açúcar, é 

predominantemente realizado de forma manual. A facilidade de emprego do fogo incentiva a 

permanência dessa técnica. Pela queima, o trabalhador evita a retirada da palha da cana, 

ganhando em tempo e produtividade (MORAES, 2007). A exposição aos poluentes gerados 

pela queima da cana-de-açúcar causa danos à saúde. Na queima da palha da cana, são gerados 

compostos orgânicos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), capazes de 

provocar intoxicações pelas vias respiratórias, além de poder gerar cânceres de pulmão, de 

bexiga e de pele. A emissão dos gases CO, CO2, O3 e SO2, também ocasionada pela queima, 

pode ainda causar danos ao sistema respiratório (ABREU et al., 2011). 

A atividade também provoca degradações ambientais no solo, no ar, na fauna e na 

flora, promovendo desequilíbrio ecológico. Frequentemente, as queimadas da cana-de-açúcar 

matam animais e plantas, o fogo domina áreas de nascentes cercadas por vegetação ciliar, atinge 

áreas de preservação permanente e destrói florestas inteiras, causando sérios danos ecológicos. 

Mesmo que a colheita seja realizada sem as queimadas e por meio de máquinas, estas causam 

a compactação do solo e a perda da matéria prima (ROSEIRO; TAKAYANAGUI, 2004). 

Ramos Filho et al. (2010) explicitam os danos ambientais causados pela atividade:  

As atividades agrícolas do setor sucroalcooleiro no Brasil geram diversos impactos 

ambientais. Entre eles, cabe destacar: a) Redução da biodiversidade ou eliminação da 

policultura pré-existente, causada pela implantação da monocultura canavieira; b) 

Assoreamento de corpos d'água devido à supressão ou falta de preservação de matas 

ciliares, e também devido à erosão do solo em áreas de renovação de lavoura; c) Risco 

de contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, através da aplicação 

excessiva de corretivos minerais, adubação química, aplicação de vinhaça in natura 

(fertirrigação) e herbicidas; d) Danos ambientais decorrentes das queimadas anuais 

que precedem as colheitas, afetando a atmosfera (eliminação de fuligem e gases de 

efeito estufa), o solo e a biota; (RAMOS FILHO et al., 2010, p. 214-215). 

 

A opção pelo barateamento de mão de obra e pouco investimento em métodos e 

tecnologias menos degradantes aumenta os lucros do empreendedor. Na atividade canavieira, 

verifica-se que o sistema degradante laborambiental evidencia-se pela existência de trabalho 

escravo e degradação do meio ambiente do trabalho e natural. Na área rural, existem ainda 

outras atividades degradantes, como o trabalho em carvoarias, que também tem alto índice de 

trabalhadores em situação de trabalho em condições degradantes além dos impactos ambientais, 

como se evidenciará na sequência. 

 

 

6.2 Trabalhadores em carvoarias vegetais 
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No Brasil, tradicionalmente a produção de carvão concentra-se no cerrado, nas 

áreas de savana de Minas Gerais e Bahia, com a finalidade de abastecer a indústria metalúrgica 

de Minas Gerais. É frequente a busca de áreas novas para plantação de eucalipto e produção do 

carvão (SUTTON, 1994). O Brasil é o maior produtor de carvão vegetal do mundo, no entanto, 

a produção causa degradação ambiental, uma vez que 60% do carvão vegetal produzido é 

originário de matas nativas, causando desmatamento (ONG REPÓRTER BRASIL, 2012a). A 

atividade é, portanto, maculada por degradação do meio ambiente do trabalho e natural, além 

de comumente praticar o trabalho análogo ao de escravo nas áreas em que é empreendida. 

Os trabalhadores migrantes também são aliciados para o trabalho em carvoarias. 

Para a produção de carvão vegetal, derrubam-se árvores e os trabalhadores suportam fornos 

com altíssimas temperaturas em condições degradantes de trabalho. É recorrente também, nesse 

ramo de atividade, a presença do trabalho infantil. Assim explicitam Dias et al.: 

No sistema familiar de produção de carvão vegetal, as crianças desde muito cedo, aos 

quatro, cinco anos, quando começam a andar com mais desenvoltura, acompanham 

os pais, especialmente as mães, às carvoarias e “brincam” de ajudar a encher o forno. 

Em torno de seis a sete anos, algumas delas já conhecem todo o processo, e aos 12, 

13 anos assumem todas as tarefas, sem distinção de sexo. As mulheres são, 

geralmente, poupadas de algumas tarefas como o esvaziamento do forno; porém, 

observaram-se adolescentes do sexo feminino e mulheres jovens desempenhando 

todas as funções, além de acumularem as responsabilidades pelas tarefas domésticas, 

caracterizando uma dupla jornada de trabalho (DIAS et al., 2002, p. 271). 

 

A produção do carvão vegetal com maçarico é um método considerado ultrapassado 

e está associada ao desperdício de energia e às condições degradantes de trabalho. A extração 

é realizada por trabalhadores que operam motosserras, produzindo toras de madeira. Depois, a 

madeira é então carbonizada em fornos de 4 a 5 metros de diâmetro, processo que dura de 3 a 

4 dias em temperatura superior a 350º C, para que madeira entre em decomposição térmica 

(MARTINS, 2016). As condições de trabalho são, portanto, penosas e degradantes. Os 

trabalhadores estão sempre inseridos num contexto de miserabilidade, independentemente da 

região em que se desenvolve a atividade. Outra situação comum é o envolvimento familiar na 

atividade, são jovens, mulheres e até de crianças que desde cedo aprendem a profissão. 

Longe de ser um segredo, a prática já foi tema de relatórios da Organização das 

Nações Unidas e da Organização Internacional do Trabalho,14 e 15 e o Ministério do 

Trabalho dos Estados Unidos incluiu o carvão brasileiro em sua Lista de Bens 

Produzidos por Trabalho Infantil ou Trabalhos Forçados. Segundo o Ministério do 

Trabalho e Emprego, a produção de carvão vegetal, é uma das principais fontes de 

trabalho análogo ao escravo no país.17 Segundo o Ministério do Trabalho, em 2010 

o Pará foi o estado brasileiro com o maior número de casos registrados de trabalho 

análogo ao escravo, enquanto o Maranhão foi o sétimo (GREENPEACE, 2012, p. 7). 
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Nas carvoarias de Ribas do Rio Pardo no Mato Grosso, verificou-se o sistema de 

servidão por dívidas, além de condições degradantes de trabalho. Não havia pagamento regular 

de salário e o recebimento de alguma quantia de dinheiro era feito em um dia específico do 

mês. Os trabalhadores estavam constantemente em dívidas com o empreiteiro pela compra, 

desconta dos salários, de alimentos e produtos de uso pessoal a preços excessivamente acima 

dos praticados no mercado (MARTINS, 2016). Além disso, o trabalho é, por natureza, muito 

cansativo e mal remunerado, contribuindo para a perpetuação da pobreza desses trabalhadores 

e toda a sua família (MARTINS, 2016). 

Em Minas Gerais, na cidade de Curvelo, trabalhadores foram encontrados morando 

em barracos construídos com madeira e lonas pretas ou cobertas com telhas antigas e 

reaproveitadas de alvenaria. Muitos também constroem esses barracos próximo à carvoaria para 

alimentação e vigia noturna dos fornos, uma vez que o processo de carbonização dura longas 

horas. Além de trabalhadores adultos, magros e envelhecidos em decorrência do trabalho 

penoso, há também a presença de crianças aprendendo o ofício do carvoejamento. As mulheres, 

em menor número, trabalham preparando alimentos e lavando a roupa dos homens (MARTINS, 

2016).  

Na região dos Carajás, as carvoarias frequentemente estão em situação ilegal. 

Apesar de fechadas pelas autoridades, são reinstaladas em poucos dias em áreas de difícil 

acesso, como áreas de desmatamento, áreas protegidas e terras indígenas. Os carvoeiros 

trabalham em condições análogas a de escravo em fornos com altas temperaturas 

(GREENPEACE, 2012). 

Em todos esses casos, a segurança e a saúde do trabalhador estão constantemente 

em perigo. Com a carbonização da madeira e sua decomposição, várias substâncias tóxicas são 

produzidas e lançadas pelos orifícios dos fornos, como ácido pirolenhoso e alcatrão, metanol, 

ácido acético, acetona, acetato de metila, dióxido de carbono, monóxido de carbono e metano, 

que escapam para a atmosfera, podendo causar efeitos neurológicos e hematológicos, 

teratogênicos e carcinogênicos, além de outras substâncias químicas perigosas. O trabalho é 

considerado penoso e perigoso, podendo causar acidentes aos trabalhadores, com sequelas e 

mutilações. Agrava-se ainda o fato de colocarem os filhos para trabalhar no intuito de aumentar 

a produção e as péssimas condições sanitárias e de moradia (SANTI; GONÇALVES, 2019). O 

trabalhador vive em risco constante e é remunerado com salários baixos, além de laborar em 

condições análogas a de escravo, como demonstram Dias et al.: 

Resumidamente, o trabalho nas carvoarias expõe os trabalhadores a relações de 

trabalho injustas e instáveis, sem garantia dos direitos trabalhistas básicos, como 

jornada de trabalho definida, repouso semanal, férias, seguro social e de acidente do 
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trabalho. As condições de trabalho são inadequadas, sem o mínimo conforto, os 

equipamentos e instrumentos de trabalho são arcaicos e/ou sem proteção, o trabalho é 

monótono e sob tensão, sobremaneira, na fase de “vigiar” o forno. As exigências de 

grande esforço físico, a exposição ao ruído e vibração pelo uso da motosserra, à 

radiação solar excessiva, ao calor emitido pelos fornos, às substâncias químicas 

produzidas na combustão da madeira e à picada por animais peçonhentos são algumas 

das condições de risco para saúde identificadas no estudo. Considerando a fase de 

crescimento e desenvolvimento biológico e emocional das crianças e adolescentes 

trabalhadores, a exposição a essas condições de risco, sem a adoção de medidas de 

controle ou de segurança poderá comprometer sua saúde de modo irreversível (DIAS 

et al., 2002, p. 276). 

 

Quanto à degradação ambiental em razão da atividade, a retirada da vegetação 

nativa para o plantio de eucaliptos visando a produção de carvão, causa extrema mudança na 

paisagem, levando ainda ao aparecimento de pragas. Além disso, o rápido crescimento da planta 

gera grande consumo de água e nutrientes, causando empobrecimento do solo. Ainda, a retirada 

da mata nativa para a plantação de uma floresta homogênea (com as árvores de eucalipto) 

ocasiona a troca de área rica em biodiversidade e extingue ecossistemas, prejudicando a fauna 

e a flora. Por outro lado, o corte raso do eucalipto ou o uso do fogo geram erosão no solo, 

aumentando as temperaturas, deixando o solo vulnerável à chuva e dificultando a infiltração de 

água (BETHONICO, 2017). 

Especificamente no caso da Amazônia, os prejuízos causados são altíssimos em 

decorrência do desmatamento, que, em boa parte, é proveniente da ilegalidade. As áreas 

protegidas restantes, incluindo as terras indígenas, sofrem com a pressão de grileiros e 

madeireiros ilegais (GREENPEACE, 2012). Essas carvoarias, que abastecem as siderúrgicas 

de carvão vegetal para produzirem ferro e aço, formam outra cadeia econômica na Amazônia. 

Essa cadeia escraviza trabalhadores e causa degradação ambiental, pois se beneficia 

economicamente do carvão produzido pelo trabalho escravo e pelo desmatamento ilegal. De 

fato, o que ocorre é a exploração predatória da floresta, ignorando-se as consequências 

socioambientais. Dessa forma, o setor siderúrgico privatiza os recursos naturais, financiando o 

trabalho escravo e a degradação de áreas de preservação e terras indígenas (INSTITUTO 

OBSERVATÓRIO SOCIAL apud LIMA, 2016). O abandono pelo Poder Público e também 

pela sociedade configura o sistema degradante laborambiental, também fundamentado na 

ganância por maiores lucros em consequência de baixo custo de produção, agravados ainda pela 

constante clandestinidade da atividade. 

Outra atividade, embora urbana, mas causadora de danos ambientais naturais e ao 

meio ambiente do trabalho, além de praticar trabalho em condições análogas à de escravo, é a 

da indústria têxtil, conforme será tratado no tópico a seguir. 
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6.3 O trabalho escravo na indústria da moda 

 

As cadeias produtivas do setor têxtil, vestuário e calçados, também contribuem para 

a perpetuação do trabalho escravo contemporâneo de forma sistêmica com a degradação 

ambiental. A busca pelo baixo custo da produção para a obtenção de altos lucros move essas 

cadeias, incluindo também marcas famosas no Brasil. 

Historicamente, a partir da década de 1980, houve uma transformação nas cadeias 

de produção do mundo. As organizações deixaram de ser limitadas a redes de negócio, 

fragmentadas em termos operacionais e globalmente distribuídas. Na cadeia produtiva têxtil e 

de confecções, cada setor é formado por grandes indústrias. Formaram-se, assim, empresas 

líderes e empresas fornecedoras de bens e serviços, que podem, inclusive, operar globalmente 

(ANTERO, 2006 apud JACQUES, 2015). As cadeias produtivas têxteis e de confecções são 

constituídas por firmas de grandes setores industriais, como por exemplo: a indústria química, 

fornecedores de fibras químicas ou manufaturadas e materiais para tinturaria e acabamentos; a 

indústria agropecuária, responsável por abastecer de fibras naturais; a de máquinas e 

equipamentos especializados, que incluem tecnologias de automação, de software, de 

informação e comunicações. No entanto, a parte central dessa complexa cadeia é a indústria 

têxtil, com os processos de fiação e de tecelagem, e a indústria de confecção, que converte em 

roupas o tecido (ANTERO, 2006 apud JACQUES, 2015). 

No final da década de 1990, com a globalização dos mercados, o avanço das 

tecnologias e o consumismo exacerbado surge a fast fashion, “uma expressão utilizada pela 

mídia para identificar a alteração cada vez mais veloz da moda a que algumas empresas 

acabaram aderindo como a Zara e a H&M” (DELGADO, 2008). O conceito de fast fashion, 

também denominado circuito curto ou Quick Response System, tem origem em Paris, no bairro 

de Sentier, em que pequenos comerciantes, depois de tomarem conhecimento das tendências da 

moda, iniciam sua produção tardiamente para não errar nem perder vendas (ERNER, 2005 apud 

DELGADO 2008). Entre os fatores que permitiram o surgimento do modelo fast fashion, pode-

se citar o aumento da quantidade de nichos de mercado, a globalização da informação de moda, 

a aceleração da demanda, a busca por produtos individuais, a informatização e o 

desenvolvimento tecnológico dos fabricantes. Para possibilitar um atendimento adequado aos 

anseios do mercado, as empresas analisam o que realmente está sendo consumido, antes mesmo 

de iniciar o processo de “criação” e produção das roupas, razão pela qual o sistema não é bem 

visto pelas empresas que confeccionam roupas desenvolvidas por estilistas. 
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Um fator marcante nessas atividades é o uso da terceirização, com a finalidade de 

diminuir os custos da produção. O Brasil é um dos líderes do ranking dos maiores produtores 

de roupas do mundo. E as relações de trabalho não são distintas das praticadas em países como 

os do sul da Ásia, em que há a exploração do trabalho. Grandes cidades, destacando-se a capital 

de São Paulo, abrigam oficinas de costura com trabalhadores em condições degradantes 

(CALDAS, 2017). Para concorrer com o mercado internacional globalizado, os fornecedores 

da moda brasileira precisavam reduzir os custos de produção, já que os produtos asiáticos têm 

baixíssimo custo. Por esse motivo, o setor passou por transformações e adaptações como a 

deslocalização, modernização e reestruturação (FERREIRA, 2018). Nesse contexto, alastrou-

se a subcontratação de oficinas de costura. Insta ressaltar a disseminação das oficinas de costura, 

muitas vezes clandestinas, para atender às demandas em curto prazo (FERREIRA, 2018). A 

restauração da cadeia não passa de uma estratégia das contratantes para fraudar direitos 

trabalhistas e baixar os custos da produção. Assim, “é bastante comum que marcas populares e 

grifes renomadas terceirizem a sua produção de roupas. A falta de controle sobre os 

fornecedores abre portas para a escravidão contemporânea em oficinas de costura com 

condições precárias” (ONG REPÓRTER BRASIL, 2018).  

O trabalho escravo na indústria da moda tem como consequência a diminuição da 

expectativa de vida dos trabalhadores, doenças nos locais de trabalho, servidão por dívidas, 

tráfico de pessoas e trabalho tratado como mercadoria, conforme publicada a denúncia pela 

ONG Repórter Brasil:  

No Brasil, a terceirização no setor têxtil tem impacto negativo sobre as condições de 

trabalho dos costureiros. Sem o vínculo formal com a empresa, o empregado não 

dispõe de mecanismos legais para se proteger de abusos e da exploração nas relações 

de trabalho. Os casos se agravam ainda mais quando esses trabalhadores são 

imigrantes em situação irregular no país. Com medo de serem denunciados às 

autoridades locais e sem recursos financeiros, submetem-se a condições degradantes 

de trabalho, que incluem jornadas exaustivas, alojamento precário, retenção de 

salário, cobrança de dívidas ilegais e até coerção física e psicológica (ONG 

REPÓRTER BRASIL, 2018, p. 2).  

 

Na cidade de São Paulo, as vítimas do trabalho escravo na indústria da moda são 

em grande parte imigrantes bolivianos e a justificativa está na proximidade geográfica entre os 

países e na situação de desemprego na Bolívia. Assim como nas outras cadeias produtivas que 

se utilizam do trabalho escravo contemporâneo, na indústria da moda existem pessoas que 

trabalham como intermediários na captação desses imigrantes bolivianos (FERREIRA, 2018). 

Nesse contexto, há a insurgência do sweating system (sistema de transpiração), no qual os 

trabalhadores permanecem alojados nos próprios locais de trabalho, confundindo ambiente 

laboral e moradia. Os trabalhadores são, assim, explorados em jornadas exaustivas e extensas, 



99 

recebendo salários miseráveis e desprovidos de condições de saúde e segurança no trabalho 

(BIGNAMI, 2011). As condições de trabalho são análogas a de escravo, pois laboram em turnos 

de dezesseis horas diárias e não gozam adequadamente das horas de descanso. Os 

estabelecimentos de trabalho são salas apertadas que abrigam as máquinas de costura e também 

funcionam como dormitório para os trabalhadores. O salário é pago por produção, logo, 

produzem cerca de 30 peças por dia, recebendo cerca de R$ 0,50 (cinquenta centavos) a R$ 

1,00 (um real) por item. Da quantia recebida, são descontados quase dois terços para “ressarcir” 

o patrão pela comida e moradia (FERREIRA, 2018). 

Muitos casos de trabalho escravo foram flagrados pela fiscalização do trabalho na 

indústria têxtil, dentre os quais conceituadas marcas nacionais e internacionais, como: Animale, 

Zara, M. Officer, Broksfield, Donna, Renner, Marisa, Pernambucanas, Le Lis Blanc, Bo.Bô, 

Gregory, somadas a mais de 119 marcas (ONG REPÓRTER BRASIL, 2012b). A ONG 

Repórter Brasil criou o aplicativo Moda Livre, que acompanha as principais empresas no setor 

da moda e sua atuação, para evitar (ou não) o crime na sua rede de fornecedores. A instalação 

do aplicativo é gratuita e os usuário conseguem monitorar se determinada marca de roupas está 

envolvida em trabalho escravo na sua cadeia produtiva e também se a mesma monitora todos 

os seus fornecedores (ONG REPÓRTER BRASIL, 2016). 

A moda e o consumo são indissociáveis, o que a princípio e por si só retiraria da 

atividade qualquer possibilidade de sustentabilidade. Partindo do pressuposto de que a moda é 

o conceito do momento, seu caráter é de contínua mudança, sendo constate a imposição ao 

consumo. “Neste cenário, a moda apresenta fatores que geram poluição e degradação ambiental 

pois ela, unida à Publicidade, incentiva o rápido descarte. A intensa produção da moda vem 

gerando impactos ao meio ambiente, fazendo-se necessário reflexões e novos hábitos” 

(FRAZÃO et al., 2017, p. 9). Incentivando o consumo exagerado, o sistema publicitário impacta 

diretamente no meio ambiente, não só rápido descarte das roupas, mas também pelo fato de a 

matéria prima para a confecção do vestuário vir da natureza, em diversos materiais como 

tecidos, aviamentos, tintas, amaciantes; a energia consumida nos processos; os resíduos gerados 

– restos de tecidos, papel, papelão, plásticos; e a água consumida nos processos de lavanderia 

e estamparia, são exemplos que, na cadeia têxtil, podem causar a  degradação ambiental 

(TEIXEIRA; CASTILLO, 2012), conforme relata Simili e Vasquez a seguir: 

O consumo da moda gera conflitos com o meio ambiente pelo uso cada vez mais de 

matéria-prima, de energia e pela produção de resíduos, consumo humano é maior que 

a capacidade de produção natural e assimilação de resíduos. “Em todo o processo 

produtivo de uma camiseta, por exemplo, se utilizam ao redor de 2.700 litros de água. 

E para produzir 1 kg de tela de algodão, 11.000 litros” (GOMÉZ; GUEVARA; 

LOPÉZ, 2009, p. 4).  Soma-se a isso o fato de o consumo mundial ter aumentado a 
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ritmo sem precedentes ao longo do século XX. Entre a década de 1960 e 2000 

duplicou-se o consumo de recursos naturais, superando em 20% a capacidade de 

reposição da terra (SIMILI; VASQUEZ, 2013, p. 50-51). 

 

Nesse contexto, muitas empresas atualmente têm investido no conceito de 

sustentabilidade na moda.  “A moda sustentável surgiu para englobar todas aquelas peças de 

roupa e outros produtos de moda desenvolvidos por meio de métodos menos prejudiciais ao 

meio ambiente, com possibilidade de reduzir o impacto ambiental”. (FRAZÃO et al., 2017). 

Na Amazônia, apesar da riqueza de recursos naturais, fauna e flora, a situação de 

exploração humana e ambiental não é diferente. O trabalho escravo é prática comum, assim 

como a inobservância do uso sustentável dos bens ambientais, ocasionando a degradação dos 

meios ambientes natural e do trabalho, o que será tratado no tópico a seguir. 

 

6.4 O trabalho escravo nas atividades de extrativismo na Amazônia 

 

A Amazônia, com seu amplo espaço territorial e riquezas naturais na fauna e na 

flora, abriga também problemas socioeconômicos derivados da desigualdade social, gerando 

um terreno fértil para o trabalho escravo.  “[...] os limites da floresta amazônica em território 

brasileiro [...] principiam um pouco antes da Capital do Maranhão (São Luís); daí ela segue em 

direção ao sul, englobando três quartos da área desse Estado, afunda-se cada vez mais para 

sudoeste, incluindo o tipo norte de Goiás e um terço do norte mato-grossense” (CARDOSO; 

MÜLLER, 2008, p. 11). 

Dada a extensa área amazônica, verifica-se que o trabalho escravo na região está 

presente não só no campo, mas também em grandes cidades como Belém e Manaus, decorrentes 

de outras atividades. Essa pesquisa, no entanto, se aterá aos trabalhadores rurais, que vivem em 

condições análogas a escravos na Amazônia. 

No campo, apesar do conhecido extrativismo, outra atividade tem garantido um 

rápido desenvolvimento econômico: o agronegócio. No entanto, esse desenvolvimento tem 

como sinônimo uma crise social e ambiental, que tem sido desconsiderada desde as políticas de 

povoamento da década de 70. Os casos mais explícitos de escravidão contemporânea aliados a 

desmatamento são originários da Amazônia, com denúncias de tortura, coerção física e até 

morte (SUTTON, 1994). A região também foi a primeira a ter a apuração de trabalho escravo 

contemporâneo pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, desde a sua criação em 1979, 

com o caso “Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde Vs. Brasil”, sendo este último o primeiro 
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país a ser condenado por tolerar, em seu âmbito territorial, a existência de trabalho forçado e 

servidão por dívida (Caso 12066. Sentença 318 da CORTEIDH, de 20 de outubro de 2016). 

Nesse contexto, no Brasil, de 1970 a 1993 foi apurado trabalho escravo em 431 

fazendas, sendo que 308 estão localizadas na Amazônia e 123 em outras regiões (MARTINS, 

1994), o que demonstra um número expressivo da prática na região desde as políticas de 

povoamento. Com lançamento do I Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, em 

2003, atesta-se que mais de 21 mil trabalhadores foram libertados da escravidão na Amazônia 

em fiscalizações realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), fruto das mais de 

duas mil operações efetuadas por esses órgãos (ONG REPÓRTER BRASIL, 2015). 

A modalidade mais utilizada para explorar esses trabalhadores na região é a 

escravidão por dívidas, também conhecida como truck system ou peonagem. Os primeiros 

registros que apontam a prática na região datam do período do Brasil Colônia e sua introdução 

no regime mercantilista no século XVIII, com o mercado das “drogas do sertão36” (ROSTON, 

KALIL. 2017). Essa modalidade é encontrada em diferentes atividades econômicas da região, 

que utilizam padrões do século XIX, e até do século XVIII, como o extrativismo amazônico, 

em especial o da borracha, e também em atividades mais modernas, como a criação de gado, 

muitas vezes vinculada a grupos econômicos internacionais (MARTINS, 1994).  

A prática da peonagem forma uma teia exploratória de relações sociais, em que 

muitas pessoas lucram, o que dificulta a erradicação da prática. Os traficantes, ao aliciarem os 

trabalhadores, já os recrutam em situação de endividamento. Este fato acontece porque é 

comum deixarem um adiantamento com a família dos trabalhadores que são vendidos às 

fazendas. O contexto fomenta ainda os negócios dos donos de prostíbulos, que mantêm também 

as prostitutas em trabalho análogo ao de escravo, em servidão por dívidas, e dos vendedores 

ambulantes de roupas e bugigangas (como rádios de pilha, relógios, óculos de sol, etc.), que 

recebem o pouco que sobra do salário do peão. Esse círculo vicioso fomenta a atividade de 

pistoleiros e capatazes contratados por traficantes e fazendeiros para vigiar os peões para não 

fugirem, além de empregar castigos (MARTINS, 1994). 

Um fator que contribui para a prática na região é a densidade das florestas e a 

presença de rios. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) tem apurado que, nas 

atividades extrativistas da Amazônia, a servidão por dívida, é prática comum, mostrando ser 

                                                           
36 As drogas do sertão eram consideradas os alimentos como: canela, cravo, anil, cacau, raízes aromáticas, 

sementes oleaginosas, madeiras, salsaparrilha etc., que eram usados na alimentação, condimentação, construção 

naval e na farmacopéia da Europa Ocidental dos séculos XVII e XVIII e também no território português 

(FERREIRA; SALATI, 2005, p.34).  
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um verdadeiro método, racionalmente premeditado, para, ao mesmo tempo, forçar a fixação 

dos trabalhadores a determinado empregador e reduzir brutalmente o gasto com mão de obra 

(ROSTON, KALIL. 2017). 

Atualmente, a região tem sido ocupada rapidamente pelo agronegócio que tem 

significado a perpetuação das relações latifundiárias com a exploração capitalista de produção. 

A pecuária e a agricultura são atividades econômicas, que, além de contribuírem para a 

escravidão moderna, têm sido utilizada para desmatar a Amazônia. Os trabalhadores têm função 

de preparar a terra para criação de gado e em atividades ligadas à agricultura (SILVA; 

FERREIRA, 2019). Assim, verifica-se que nas violentas práticas de trabalho forçado existem 

trabalhadores assalariados, trabalhadores não assalariados, homens e mulheres em regime de 

trabalho temporário, muitos deles facilmente flagrados sem contrato de trabalho e em situação 

de trabalho análogo ao de escravo. Contudo, são classificados em diversas categorias que 

homogeneízam e pouco traduzem a diversidade social, sendo comumente nomeados de peões, 

braçais, rurais, e, mesmo, “trabalhadores escravos” nas tarefas diárias que executam e aparecem 

relacionadas às mais variadas atividades agrícolas, pecuárias e agroindustriais (GUIMARÃES 

NETO, 2014). 

Esses trabalhadores camponeses amazônicos têm profundo conhecimento do meio 

ambiente em que estão instalados, no uso e manejo da biodiversidade, das reservas vivas e dos 

recursos em sistemas de coleta e cultivo relacionados com as terras, florestas e águas, mas, por 

outro lado, enfrentam problemas relacionados a educação e saúde, por ausências estruturais. 

(ROSTON, KALIL, 2017). 

Nesse contexto, o processo utilizado na agricultura, baseado na quimificação e 

mecanização tem sido empregado desde a década de 1970, e, aliado à pecuária extensiva, em 

causado um desmatamento crescente e consequências irreparáveis aos ecossistemas da 

Amazônia, Pantanal e dos Cerrados. O desmatamento da Amazônia Legal hoje é o resultado de 

um conjunto de atividades que operam na região, tendo como principal variável a atividade 

pecuária, que é responsável pelo desmatamento de microrregiões inteiras (MESQUITA, 2009). 

Para combater a evidente existência do sistema degradante laborambiental em 

diversas atividades, como amplamente discutido neste estudo, a OIT teve a iniciativa da criação 

dos empregos verdes, numa combinação entre o trabalho decente e a preservação ambiental, o 

que será tratado no item a seguir. 

 

6.5 Os empregos verdes 
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Diante das questões socioambientais geradas pelo sistema degradante 

laborambiental, um dos grandes desafios governamentais e da sociedade é a exploração 

econômica baseada no trabalho decente e na exploração sustentável da natureza. Para isso, o 

Diretor Geral da OIT lançou, em junho de 2007, a proposta dos empregos verdes em um informe 

apresentado à 96ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho (OIT, 2007). No referido 

informe, foram abordadas questões referentes ao desenvolvimento sustentável aliado ao 

trabalho digno, fundadas na redução das desigualdades (OIT, 2007). Nesse contexto, os 

principais pontos tratados foram: a abordagem equilibrada para o desenvolvimento sustentável; 

a implementação de políticas mais adequadas para o comércio, finanças, investimentos e 

emprego; o reconhecimento de que as desigualdades sociais e salariais podem prejudicar o 

desenvolvimento sustentável; a necessidade de informações mais claras e precisas sobre o 

mercado de trabalho para mensurar o déficit de trabalho decente, proteção social e adaptação 

dos mercados às normas do trabalho e diálogo social (MARINI, 2014). Segundo a OIT (2009), 

a sociedade enfrenta dois grandes desafios, sendo o primeiro prevenir a arriscada mudança 

climática e a deterioração dos recursos naturais que compromete a qualidade de vida das atuais 

e futuras, e o segundo proporcionar desenvolvimento social e trabalho decente para todos. 

A redução de empregos, fomentando relações precárias de trabalho, é marca do 

século XXI, dada a cultura empresarial dominante com redução dos custos de produção e 

utilização de avançadas tecnologias, intensificando o trabalho e reduzindo contratações. Além 

disso, agravou-se a degradação ambiental, devido à exploração irresponsável dos recursos 

naturais, prejudicando as futuras gerações (BONELLI; LAZZARESCHI, 2015). O 

enfrentamento do desafio da manutenção do trabalho decente e da preservação ambiental, 

revertidos em sustentabilidade e responsabilidade social, pode ser realizado por meio da criação 

de métodos e técnicas de gestão ambiental para reduzir e controlar os impactos dos 

empreendimentos no meio ambiente, desde a geração dos projetos até a eliminação total dos 

resíduos por elas gerados. Seguindo esse raciocínio, foi criado o conceito dos empregos verdes, 

objetivando resultados economicamente viáveis e socialmente necessários (BONELLI; 

LAZZARESCHI, 2015). Os empregos verdes consistem em postos que se desenvolvem de 

maneira sustentável, ou seja, com baixo impacto ambiental, visando a preservação ambiental 

para as presentes e futuras gerações. Segundo a OIT, seriam:  

Empregos verdes são aqueles que reduzem o impacto ambiental de empresas e de 

setores econômicos para níveis que, em última análise, sejam sustentáveis. O relatório 

define “empregos verdes” como trabalhos nas áreas agrícola, industrial, dos serviços 

e da administração que contribuem para a preservação ou restauração da qualidade 

ambiental. Empregos verdes podem ser encontrados em uma ampla gama de setores 

da economia, tais como os de fornecimento de energia, reciclagem, agrícola, 
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construção civil e transportes. Eles ajudam a reduzir o consumo de energia, matérias-

primas e água por meio de estratégias altamente eficazes que descarbonizam a 

economia e reduzem as emissões de gases de efeito estufa, minimizando ou evitando 

completamente todas as formas de resíduos e poluição, protegendo e restaurando os 

ecossistemas e a biodiversidade (PNUMA, OIT; OIE, CSI, 2008, p. 5).  

 

A adoção dos empregos verdes acarretará em ganho para toda a humanidade, uma 

vez que permitirá enfrentar alguns dos maiores problemas deste século simultaneamente: as 

mudanças climáticas que ameaçam a humanidade, além da preservação e proteção do meio 

ambiente natural e garantia de trabalho decente (PNUMA, OIT; OIE, CSI, 2008). O objetivo 

dos empregos verdes é a criação de mecanismos para enfrentar a crise ambiental e social 

presente no século XXI, mediante uma transformação na economia, nas empresas, nos 

ambientes de trabalho e nos mercados laborais (BARROS et al., 2016). O caráter verde dos 

postos de trabalho não é mensurado pelas funções exercidas ou perfil dos empregados, mas sim 

pelos impactos ambientais que a atividade econômica causa ao meio ambiente (MUÇOUÇAH, 

2009). Além disso, os empregos verdes prezam pelo trabalho decente, capaz de proporcionar 

ao trabalhador e sua família uma vida digna, com liberdade, igualdade e segurança. Assim, os 

trabalhares receberiam salários adequados, gozariam de condições seguras de trabalho, direitos 

trabalhistas e, ainda, do direito de se organizar em sindicatos (MUÇOUÇAH, 2009). 

Observa-se, portanto, que o trabalho decente e a preservação ambiental estão juntos 

em uma relação de dependência, sendo que o segundo seria uma condição de existência do 

primeiro, e se constituiria ainda como qualidade de uma economia sustentável (MUÇOUÇAH, 

2009). A contrario sensu, os empregos que promovem a degradação ambiental estão ligados 

àqueles que praticam o trabalho análogo a escravo, na perspectiva dos trabalhos não decentes, 

formando o sistema degradante laborambiental. Todavia, para que seja possível que as 

diferentes atividades econômicas implementem políticas ambientais para a redução de gazes e 

preservação do meio ambiente, é necessário a adoção de novos padrões de consumo e produção 

(BARROS et al., 2016, p. 215) A implementação dos empregos verdes é um instrumento de 

combate ao sistema degradante laborambiental, tratando da observância do primeiro e do sétimo 

objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), lançados em setembro de 2000, em Nova 

York, na Declaração do Milênio da ONU, conforme a seguir: 

Uma economia sustentável não pode externalizar custos ambientais e sociais. O preço 

que a sociedade paga pelas consequências da poluição – como o surgimento de 

doenças - deve refletir-se nos preços praticados no mercado. Portanto, os empregos 

verdes devem constituir trabalho decente [...]. Os empregos decentes e verdes 

vinculam o primeiro Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (erradicar a extrema 

pobreza e a fome) ao sétimo (garantir a sustentabilidade do meio ambiente), fazendo 

com que apoiem um ao outro e não se contradigam (PNUMA, OIT; OIE, CSI, 2008, 

p. 5). 
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Ainda nesse contexto, em setembro de 2015, durante a Cúpula de Desenvolvimento 

Sustentável realizada em Nova York, a Organização das Nações Unidas (ONU) apresentou uma 

proposta para que os 193 países-membros assinassem um plano global constituído por 17 

objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), um desenvolvimento global de forma 

sustentável e inclusiva.  

Dentre as metas traçadas para que seja possível a efetivação dos empregos decentes 

aliado ao meio ambiente equilibrado, destacam-se: o ODS 3, que visa assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades; o ODS 8, para a 

promoção do crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todas e todos; o ODS 9, que busca construir infraestruturas 

resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; o ODS 

12, para assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; o ODS 14, para a  

conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável e o OSD 15, visando proteger, recuperar e promover o uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade (ONU, 

2015). 

Atualmente, a situação de crise mundial gera preocupações com as questões 

ambientais, sendo ambiente fértil para o desenvolvimento de ações visando o desenvolvimento 

econômico favorável ao meio ambiente. Este cenário se explica pelo fato de os preços da 

energia e dos produtos primários estarem em alta, enquanto tem pressionado as empresas para 

que adotem o esverdeamento da economia com práticas e métodos de produção mais limpa, por 

meio do apoio estatal e surgimento de novas empresas e novos mercados com baixos custos de 

energia. Essa mudança de comportamento poderá proporcionar resultados positivos para as 

empresas com relação aos clientes e seu nível de aceitabilidade, bem como atrair investimentos 

(PNUMA, OIT; OIE, CSI, 2008).  

No caso do Brasil, a OIT, em 2009, publicou um estudo intitulado de “Empregos 

Verdes no Brasil: quantos são, onde estão e como evoluirão nos próximos anos” 

(MUÇOUÇAH, 2009), visando mensurar as possibilidades de crescimento dos empregos 

verdes. No estudo, apurou-se que, no Brasil, já existiam 2.653.059 empregos formais nessa 

área. A meta é reduzir em 20% a emissão de carbono até 2030 (MUÇOUÇAH, 2009). Apesar 

dos problemas ambientais, sociais e econômicos enfrentados pelo Brasil, como o desmatamento 

e a exclusão social, o país possui um grande potencial de geração de empregos verdes visando 

o desenvolvimento sustentável (BETINI; CASTAGNA, 2012). Considerando as peculiaridades 
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da economia brasileira existem seis grandes eixos de transformação para o esverdeamento das 

atividades econômicas:  

1. Maximização da eficiência energética e substituição de combustíveis fósseis por 

fontes renováveis; 2. Valorização, racionalização do uso e preservação dos recursos 

naturais e dos ativos ambientais; 3. Aumento da durabilidade e reparação dos produtos 

e instrumentos de produção; 4. Redução da geração, recuperação e reciclagem de 

resíduos e materiais de todos os tipos; 5. Prevenção e controle de riscos ambientais e 

da poluição visual, sonora, do ar, da água e do solo; 6. Diminuição dos deslocamentos 

de pessoas e cargas (MUÇOUÇAH, 2009, p. 15).  

 

Com o presente estudo, verifica-se que assim como o sistema degradante 

laborambiental tem caráter sistêmico, o mesmo ocorre com a criação de postos de trabalho 

visando o trabalho decente e a preservação ambiental: 

Na medida em que o produto final de uma certa atividade contribui significativamente 

para a redução de emissões de carbono ou para a melhoria/preservação da qualidade 

ambiental, todos os postos de trabalho que concorrem direta ou indiretamente para a 

sua produção podem ser classificados como empregos verdes, desde que atendam 

também às condições que definem o trabalho decente. Trata-se, portanto, de um 

indicador de caráter essencialmente objetivo e sistêmico, que dispensa até certo ponto 

a análise de cada perfil ocupacional envolvido no processo produtivo (MUÇOUÇAH, 

2009, p. 14). 

 

A implementação dos empregos verdes é uma das medidas que pode contribuir para 

a eliminação do sistema degradante laborambiental. Essa possibilidade existe porque os 

empregos verdes excluem os elementos degradantes – o trabalho escravo contemporâneo e a 

degradação ambiental – da cadeia produtiva. Nesse sentido, a implementação de políticas 

públicas e as pressões sociais ganham importância no incentivo para que as empresas adotem 

iniciativas sustentáveis e de proteção do trabalho, a exemplo dos empregos verdes, investindo 

em tecnologias e criando metas e estratégias para resultados cada vez mais sustentáveis.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho escravo e a exploração predatória do meio ambiente são mazelas que 

acompanham o Brasil desde o início da colonização portuguesa, época em que tais práticas 

eram legitimadas. Ao chegarem no território que hoje compreende o Brasil, os portugueses 

identificaram que poderiam auferir ganho econômico e poder explorando as riquezas existentes 

na terra. Para isso, a exploração legitimada da mão de obra escrava ajustou-se perfeitamente. 

Assim, milhares de índios e africanos foram capturados, torturados e utilizados como objeto, 

tanto para trabalhos aviltantes e degradantes para o enriquecimento dos senhores, como também 

valorados como moedas de troca. Tratava-se, portanto, de um negócio muito lucrativo, sendo 

esse o maior motivo da resistência a sua erradicação. Nesse contexto, o meio ambiente também 

foi explorado sem medidas, uma vez que o Brasil era uma colônia de exploração. As normas de 

proteção ambiental, inicialmente as mesmas em vigor em Portugal, traziam alguns dispositivos 

protetivos ao meio ambiente, mas que, no entanto, não impediram uma exploração predatória.  

A abolição da escravatura, em 1888, foi fruto de movimentos sociais intensos e 

influência de pressões internacionais. O Estado brasileiro iniciou, então, um tímido processo de 

progressos legislativos, com a positivação de normas trabalhista que inicialmente protegiam os 

interesses da elite econômica. Houve, no entanto, avanços legislativos paulatinos que 

positivaram, por fim, normas bastante protetivas ao meio ambiente e ao trabalhador. A evolução 

dessas normas foi fruto de debates e influências internacionais, destacando-se a Conferência de 

Estocolmo, em 1972, ocasião em que o Brasil promulgou importantes leis ambientais, vigentes 

até os dias atuais, como a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 

e a Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347/85. Tais avanços culminaram na promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que promoveu o meio ambiente a direito fundamental, uma vez 

que é imprescindível para a existência digna das presentes e futuras gerações.  

Apesar disso, com a prevalência das mesmas estruturas de poder econômico, a 

prática da escravidão persiste ao longo da história, sofrendo, no entanto, variações nas formas 

de exploração abusiva da mão de obra, mas sempre objetivando o aumento de lucratividade da 

classe dominante. Assim, a tipificação do delito de manter alguém em condições análogas à de 

escravo ficou a cargo do Código Penal de 1940, que, no artigo 149, prevê como espécies: o 

trabalho forçado, as jornadas exaustivas, a servidão por dívidas e as condições degradantes de 

trabalho. Essas variações são utilizadas de acordo com a necessidade da atividade econômica 

empreendida, mas em todas há um ponto comum: a falta de liberdade e dignidade, sem 

capacidade de autodeterminação.  
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Considerando que o meio ambiente do trabalho é o local onde o trabalhador passa 

a maior parte de sua vida para desenvolver suas atividades laborais, remuneradas ou não, ele 

deve primar por condições sadias e saudáveis ao trabalhador. No entanto, na ocorrência de 

trabalho escravo, o meio ambiente do trabalho é degradado, apresentando condições insalubres, 

tratamentos humilhantes e desrespeito aos direitos positivados em situações que afrontam a 

dignidade da pessoa humana. Ainda nesse contexto, a existência do trabalho escravo traz 

também a degradação ambiental natural pela exploração abusiva e predatória dos recursos 

naturais. A falta de observância de normas ambientais e de procedimentos administrativos e 

legais para o desenvolvimento das atividades econômicas é marco no contexto escravagista 

contemporâneo. Verifica-se, portanto, nas situações de trabalho escravo, que ao degradar o 

meio ambiente do trabalho e natural, ofende-se o princípio norteador da Constituição Federal 

de 1988, que é o da dignidade da pessoa humana. Essa insustentabilidade ambiental, 

impulsionada pela ganância de ganhos patrimoniais por meio da redução dos custos da atividade 

econômica, propicia a interação dos fenômenos do trabalho escravo e da degradação do meio 

ambiente natural e do trabalho, em uma relação de reciprocidade e coexistência. 

A teoria sistêmica, defendida na obra de Fritjof Capra, afirma que os problemas 

atuais que interferem negativamente na biosfera e na vida humana não agem de forma estanque, 

mas de forma interdependente. Esta pesquisa, então, utilizando-se da teoria de Capra, 

demonstrou como as degradações no meio ambiente natural e do trabalho se desenvolvem na 

ocorrência do trabalho escravo, em relação de interdependência, formando o que denominamos 

de sistema degradante laborambiental. 

A persistência desse sistema é uma ameaça à vida, pois leva à escassez dos recursos 

naturais e à submissão do ser humano a uma condição humilhante, indigna e miserável, causada 

pela ambiciosa vontade dos empreendedores de atingirem maiores lucros diminuindo os custos 

da produção por meio da exploração do trabalho e do desrespeito às normas e procedimentos 

ambientais. Além disso, constata-se que esse sistema pode ocorrer tanto na área urbana quanto 

no meio rural, como apresentado em forma de amostragem em alguns empreendimentos 

econômicos, tais quais as lavouras de cana-de-açúcar, as carvoarias vegetais, a indústria da 

moda e o extrativismo na Amazônia.  

O empregador, ao submeter o trabalhador a situações análogas a escravo, retira-lhe 

a liberdade. Sem liberdade, não há, pois, dignidade. Sem dignidade e liberdade não se vive 

como humanidade. No mesmo contexto, ao degradar o meio ambiente, prejudica-se a sadia 

qualidade de vida não apenas dos trabalhadores, mas de toda humanidade, que depende dos 

recursos oferecidos pelo meio ambiente para sobreviver em plenitude. Desse modo, para a 
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concretização da dignidade humana impõe-se a valorização do trabalho, a preservação 

ambiental e a sustentabilidade no exercício das atividades econômicas, como ocorre nos casos 

dos empregos verdes, que têm como objetivo a implementação do trabalho decente e a 

preservação ambiental nos empreendimentos. 

Não se trata de colocar obstáculos legais e sociais ao desenvolvimento econômico, 

mas sim de exercer as atividades econômicas de forma sustentável, compatibilizando o 

desenvolvimento com a gestão racional dos recursos naturais, bem como o fomento da criação 

de postos de trabalho dignos, atendendo-se às imposições legais. Com desse raciocínio, a 

conscientização dos empreendedores para criação de postos de trabalhos primando pela 

inclusão social com empregos decentes, aliados ao desenvolvimento de atividades econômicas 

que protejam o meio ambiente, explorando-o de maneira sustentável, é medida a ser tomada 

não apenas por respeito às leis ambientais e do trabalho, nacionais e internacionais, mas por 

necessidade de preservação da vida, conferindo existência digna para as presentes e futuras 

gerações.  
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