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O Caminho da Vida 

 

O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém 
nos extraviamos. 
A cobiça envenenou a alma dos homens....levantou no mundo 
as muralhas do ódio....e tem-nos feito marchar a passo de 
ganso para a miséria e morticínios. 
Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos 
enclausurados dentro dela. A máquina, que produz 
abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos 
conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, 
empedemidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos 
bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de 
humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de 
afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência 
e tudo será perdido. 

 

 (Charles Chaplin) 

 



RESUMO 

 
 
 
 

DAMASCENO, Claudete Aparecida da Cruz. Entre a Escravidão e a 
Subcidadania: raízes e perspectivas da legislação trabalhista no Brasil. 90 p. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade 
Cidade Verde, 2017 

 

 

O presente estudo apresenta reflexões acerca da condição da pessoa humana em 
sua relação com o trabalho, tendo por objeto a discussão acerca da existência do 
trabalho escravo contemporâneo no Brasil em detrimento da valoração do trabalho 
digno. Pretende-se afirmar que o trabalho, ao longo da história humana, foi um 
instrumento de servidão e escravidão. No Brasil a escravidão negra foi o cenário de 
atrocidades constituindo-se em verdadeira afronta à dignidade humana. Não 
obstante os mais de cem anos da libertação dos escravos imputam-se às condições 
subumanas de trabalho na atualidade como forma de escravidão contemporânea. A 
abordagem do estudo contemplada precarização do trabalho à construção da 
subcidadania como reflexo do sistema econômico capitalista. Assim, a pesquisa 
recai sobre a necessidade de se lançar um olhar aos trabalhadores brasileiros que 
vivem em condição de subcidadãos. Dimensiona o direito ao trabalho digno como 
elemento concretizador  das transformações sociais e emancipação humana. 
 

 

Palavras-chave: Capitalismo; Escravidão; Precarização do Trabalho; Subcidadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present study presents reflections on the condition of the human person in their  
relationship with the work, having for object the discussion about the existence of 
contemporary slave labor in Brazil in detriment of the valuation of decent work. It is 
intended to affirm that the work, along of human history, was an instrument of 
servitude and slavery. In Brazil black slavery was the scene of atrocities constituting 
a true affront to human dignity. Notwithstanding the more than one hundred years of 
the liberation of the slaves they are imputed to the subhuman conditions of work at 
the present time like form of contemporary slavery. The approach of the study 
contemplates from the precariousness of the work to the construction of sub-
citizenship as a reflection of the capitalist economic system. Thus, the research relies 
on the need to take a look at the Brazilian workers who live in the condition of sub-
citizens. The right to decent work is dimensioned as a concretizing element of social 
transformations and human emancipation. 

 

 

 

Key-words: Capitalism; Slavery; Precarious Work; Sub-citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A relação do homem com o trabalho remonta a história da civilização humana 

sendo que o trabalho desde sempre foi condição precípua de sobrevivência. De 

servo a assalariado a trajetória do homem foi marcada pela dinâmica do trabalho e, 

assim, o trabalho é reverenciado como fonte de sobrevivência para alguns e, para 

outros, como instrumento de acúmulo de riquezas, posto que a maioria precisou 

vendê-lo como força em troca de salário aos poucos interessados em comprá-lo, 

notadamente, pelo menor preço e sob condições sub-humanas, ou seja, a 

escravidão. 

O trabalho escravo torna-se uma das formas mais graves de exploração do 

homem, pois atenta contra sua liberdade, dignidade e a própria vida. No entanto, a 

vulnerabilidade de garantia de sobrevivência propicia a milhares de pessoas  a 

tornarem-se reféns desse sistema exploratório de mão de obra. 

No contexto histórico do Brasil a antiga escravidão permitida e assistida pelos 

donos do capital foi extinta através da Lei Áurea sancionada em 13 de maio de 

1888. Essa Lei exterminou o comércio de pessoas, principalmente vindas da África 

para serem escravizadas no Brasil, mas, o que permeia a realidade contemporânea 

é que ainda no Brasil os trabalhadores são encontrados em situação análoga à de 

escravos, mascarada por novos contornos.  

A compra e venda de pessoas foi substituída por uma escravidão velada sob 

a moderna concepção da relação capital e trabalho que oprime e castra o direito de 

manifestação de vontade e do trabalho digno.  

Desta forma, se antes a pessoa era a mercadoria hoje a força do trabalho é a 

moeda de troca, cujo valor está a se depreciar percebida pelas medidas de 

flexibilização, pela retirada de direitos do trabalhador. 

No Brasil, o relato da escravidão contemporânea subsiste às normas que 

proíbem o trabalho escravo, não obstante a Carta Magna ostentar em seu texto 

princípios fundamentais de proteção à dignidade humana bem como os valores 

sociais do trabalho. No entanto, todo conjunto de normas dedicado à proteção ao 

trabalhador não foi suficiente para coibir a exploração do trabalho análogo à 

escravidão incidente de forma velada no país. Assim o trabalho é realizado em 
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condições degradantes com exaustivas jornadas de trabalho e total desrespeito às 

condições mínimas que venham garantir um ambiente sadio de trabalho. 

Destarte, pode-se argumentar que passados mais de cem anos da abolição 

da escravatura esse regime continua com uma nova nuance, pois se antes a cor da 

pele ditava o estrato social da pessoa, hoje o que predomina para a eleição da 

categoria é a condição socioeconômica composta pela grande massa dos excluídos 

que são apenados pelo atual sistema capitalista os quais sobrevivem à margem da 

legislação sendo esta também, não obstante ter sido instituída para abrigar a 

proteção ao hipossuficiente na relação trabalho e capital, padece de limitações, 

restrições, flexibilização. 

Inequivocamente, alguém lucra nessa cadeia de eventos à custa da violação 

dos fundamentos do Estado de direito que dá guarida aos valores da dignidade da 

pessoa humana e aos valores sociais do trabalho. 

Sob o argumento das mazelas do desemprego o discurso que se ouve é que 

urge que haja mudanças na norma trabalhista antes favorável ao trabalhador 

conquistada com suor e lágrimas hoje queda-se ante ao império do capital. 

O presente trabalho pretende fazer uma reflexão acerca da trajetória do 

homem e sua relação como trabalho, suas conquistas e derrotas. 

Pretende abordar acerca da escravidão, a legislação pertinente à época bem 

como as transformações sofridas ocorridas no mundo do trabalho especificamente 

no Brasil, ao associar o trabalho escravo à precarização do trabalho e a construção 

da subcidadania. 

O estudo constitui-se no levantamento bibliográfico pertinente aos assuntos 

suscitados albergando doutrinas, legislações, dissertações de mestrado, artigos 

científicos entre outros com o fim de resgatar o conceito do trabalho como expressão 

da construção da identidade e da essencialidade do ser humano. 

Para alcançar o objetivo no primeiro capítulo faz-se uma análise histórica do 

homem em sua relação com o trabalho. Apresenta a condição a que o homem foi 

submetido enquanto trabalhador ao longo de sua trajetória: sua condição de escravo 

e servo no regime pré-capitalista; apresenta a revolução industrial como marco da 

relação assalariada e das mudanças da atividade produtiva e das relações de 

trabalho. 

No segundo capítulo apresenta o contexto da escravidão colonial no Brasil e 

legislação pertinente à época, bem como apresenta o trabalho assalariado após a 
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libertação do regime de escravidão e a escravidão na atualidade como retrato do 

trabalho indigno com o cerceamento de direitos do trabalhador em benefício do 

empregador, cuja discussão revela a realidade do Brasil contemporâneo. 

O terceiro capítulo tem por escopo apresentar a valorização do trabalho 

humano e o princípio da dignidade humana amparada na Constituição Federal do 

Brasil, expressão máxima de nosso ordenamento pátrio. Apresenta o Direito do 

Trabalho como instrumentalizador da dignidade humana contra as infringências dos 

agentes econômicos ao trabalho humano enquanto direito fundamental. Nesse 

capítulo a pesquisa apresenta a modernidade brasileira e desconstrução do direito 

do trabalho e a construção da subcidadania. 

Por fim, apresenta as considerações finais e referência bibliográfica. 
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CAPÍTULO 1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO – DA ESCRAVIDÃO AO 

TRABALHO ASSALARIADO 

 

 

A história do labor humano é um complexo universo de emoção e razão que 

subjaz nas experiências vividas através dos séculos. Abordar essa história é 

potencializar a aspiração que habita em cada ser humano de se sentir digno, 

valorizado enquanto trabalhador que dispensa sua energia física, emocional, criativa 

ou intelectual para a concretude de sua subsistência e, ao mesmo tempo, sua 

evolução impressa em sua trajetória. 

O presente capítulo tem por escopo apresentar uma análise histórica do 

caminhar do homem enquanto sujeito envolvido nas relações de trabalho a partir da 

Alta Idade Média até a Revolução Industrial bem como considerações sobre o 

Estado Liberal e Estado Interveniente. 

 

1.1 O REGIME DE ESCRAVIDÃO E SERVIDÃO 
 

Em todas as sociedades o trabalho sempre foi considerado tortura, algo 

penoso de ser realizado e, embora tenha sofrido variações em sua concepção, a 

história do trabalho prende-se à história de desenvolvimento do homem posto que 

este necessitou desenvolver-se para sobreviver, como escravo, servo, artesão, 

assalariado.  

Assim, as transformações do trabalho contextualizadas pelas mudanças 

culturais, econômicas e políticas desenharam a trajetória do homem e sua relação 

com o trabalho nas sociedades. 

Expõe-se, inicialmente, que o propósito deste capítulo não é de esgotar toda 

a temática histórica da civilização humana, mas, sim, objetiva apresentar a 

submissão do homem enquanto trabalhador aos diversos regimes de trabalho que 

sustentaram a sua trajetória no decorrer da história. 

Nesse cenário, o estudo busca contextualizar a relação do homem com o 

trabalho a partir da idade média, cujo regime que vigorava era a escravidão. Nesse 

regime, o homem era tratado como coisa –res-, destituído de qualquer direito. O 

trabalhador era completamente submisso ao seu senhor como sua propriedade e, 

como tal, poderia ser vendido como qualquer mercadoria. 
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Desta forma, pode-se conceituar a escravidão como o regime em que um ser 

humano toma a outrem como sua propriedade podendo dela se desfazer por preço 

que melhor achar conveniente. Assim, nessa prática aviltante os escravos eram 

considerados mercadorias. 

A Igreja Católica se posicionava contra o regime de escravidão a que o 

homem estava submetido. De acordo com o professor Ricardo da Costa no artigo 

―Igreja Católica e Escravidão‖ publicado pela Gazeta do Povo (2013): 

O Cristianismo herdou do Antigo Testamento prescrições atenuantes 
no que dizia respeito à escravidão. Com a ascensão social e política 
da Igreja na Idade Média, a pressão a favor dos pobres, das 
mulheres e dos escravos tornou-se maior. Por exemplo, uma lei do 
século 6.º (sob influência da Igreja) afirmava que nenhum escravo 
poderia ser preso caso estivesse em um altar católico. Na Alta Idade 
Média (séculos 5.º ao 10.º), o catolicismo pressionou as sociedades 
cristãs a considerarem a escravidão algo ultrajante aos seres 

humanos, já que, pela fé em Jesus Cristo, todos são filhos de Deus. 

No entanto, a transição para o regime de servidão ocorreu vagarosamente 

conforme disserta Ricardo da Costa (2013):  

Apesar disso, a escravidão só lentamente diminuiu – para dar lugar, 
pouco a pouco, à servidão, na qual a dignidade humana estava muito 
acima da escravidão. O escravo era uma coisa que falava; já o servo 
tinha muitos deveres, mas também direitos (como, por exemplo, a 
inalienabilidade da terra). Mas, mesmo com a pregação regular da 
Igreja, na Europa medieval a escravidão continuou tão comum que 
teve de ser reiteradamente negada pela Igreja, como nos concílios 
de Koblenz (922) e Londres (1022), e no Conselho de Armagh (na 
Irlanda, em 1171). 

 
Nos séculos X a XII a história viveu a ascensão do feudalismo. O homem 

deixou sua condição de escravo e passou a ser servo.  

O  senhor feudal cedia parte do feudo ao vassalo e, ‖Ao receber o feudo, o 

vassalo ficava ligado ao senhor (suserano) por laços de fidelidade, comprometendo-

se  a pagar-lhe certos tributos e a prestar-lhe colaboração militar em caso de 

guerra.‖ (PAZZINATO ; SENISE, 2003, p. 09) 

O modelo de produção era para subsistência, ou seja, para o consumo 

interno. O domínio político estava dividido entre o rei, a igreja e os senhores feudais. 

Como bem lecionam Pazzinato e Senise (2003, p. 08): 
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O Sistema feudal era baseado nas relações servis de produção: o 
senhor era proprietário da terra, chamada de feudo; o servo, 
dependente do senhor feudal, devia cumprir obrigações servis, 
prestando-lhe serviços gratuitos (a corvéia) e entregando a ele parte 
da produção – tributo conhecido como talha. O feudo era a unidade 
básica de produção. Ali se praticava uma economia agrária e auto-
suficiente. 

 

Com o comércio em progressiva ascensão as feiras deram origem aos burgos  

com a oferta de trabalho assalariado ―por isso, atraíam camponeses, mascates e 

servos fugitivos [...] Muitos desses burgos situavam-se dentro de feudos. Por essa 

razão, todos que passavam pelo burgo ou nele viviam eram obrigados a pagar taxas 

aos senhores feudais‖ (PAZZINATO; SENISE, 2003, p.11). 

Esse período de acentuado desenvolvimento do comércio proporcionou o 

surgimento de artesãos profissionais que se reuniram em grupos de ofícios diversos 

chamados ―corporações de Ofício‖ instaladas nas cidades burguesas. As 

corporações de ofício eram ―agremiações que reuniam profissionais de um mesmo 

ramo como sapateiros, ferreiros, alfaiate. Essas corporações visavam estabelecer 

limites para a concorrência dentro de um mesmo ofício [...]‖ (PAZZINATO e SENISE, 

2003, p. 12).  

Conforme os mesmos autores tais corporações eram compostas por: Mestre 

de ofício, Oficiais ou companheiros e Aprendizes. 

De acordo com Pazzinato e Senise (2003, p.12): 

 
Com a expansão do comercio, da economia monetária e das 
populações urbanas, cresceu a procura por produtos artesanais. Em 
vista disso, os comerciantes passaram a investir também na 
produção, contratando artesãos, que passavam a trabalhar para eles 
por uma jornada de trabalho (os jornaleiros).  

 
 Nesse cenário de desenvolvimento comercial urbano assiste-se ao 

nascimento de uma nova classe social - a burguesia - e, ao mesmo tempo, o 

enfraquecimento das corporações que fez surgir, em outro extremo, os 

trabalhadores assalariados. 

Conforme explicam Pazzinatto e Senise, (2003, p. 12) ―No século XIII, com o 

predomínio das atividades comerciais sobre o trabalho dos artesãos, iniciaram-se os 

choques entre burguesia e os trabalhadores‖. O colapso das corporações, a 

expansão marítima e comercial impulsionou o fortalecimento do trabalho 

assalariado. 
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A história avança para o século XVIII marcada pelo declínio da servidão, por 

profundas transformações econômicas e sociais.  O trabalhador respira sua 

libertação do senhor feudal, no entanto, acorrenta-se ao capitalismo – uma nova 

face da exploração humana. 

 

1.2. A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: AS MUTAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO 
 

Com a decadência do modelo feudal nasceu em seu lugar um novo modelo 

de produção industrial promovendo, sobremaneira, o fortalecimento do sistema 

capitalista. Conforme ensinamento de Amauri Mascaro Nascimento e Sônia Mascaro 

Nascimento (2015) a Revolução Industrial foi um fenômeno que provocou profundas 

transformações nos meios de produção em meados do século XVIII. O sistema fabril 

determinou um novo cenário para o mundo do trabalho centrado na produção 

mecânica e em série. 

A esse respeito Amauri Mascaro Nascimento e Sônia Mascaro Nascimento 

(2015, p. 38) asseveram que ―entre as conquistas da Revolução Industrial no século 

XVIII, a utilização das forças motrizes distintas da força muscular do homem e dos 

animais foi um dos acontecimentos de maior destaque, porque permitiu a evolução 

do maquinismo.‖ 

Pazzinato e Senise (2003, p. 98) explicam, também, que: 

 

Para aumentar a produção, os fabricantes passaram a estimular o 
desenvolvimento tecnológico, utilizando máquinas cada vez mais 
rápidas e complexas. Isso acabou transformando a estrutura da 
indústria. Não apenas a indústria têxtil, mas também a de máquinas 
e equipamentos.  

 
O trabalho humano e, notadamente, o capital assumiram papel preponderante 

no sistema produtivo porque ―O trabalhador dispõe apenas da força de trabalho, 

enquanto o capitalista detém a propriedade dos meios de produção.‖ 

(PAZZINATO;SENISE, p. 101) 

A Revolução Industrial alterou as condições de vida do trabalhador. Houve 

acentuado deslocamento da população rural para as cidades, provocando enormes 

concentrações urbanas e, com ela, vários problemas de ordem social, inclusive a 

miséria, conforme explicam Pazzinato e Senise (2003, p. 97) que ―Sem ter para 

onde ir, esses homens migraram em massa para áreas urbanas. Uma vez nas 
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cidades, ficavam à disposição de empresários capitalistas, sujeitando-se a baixos 

salários e a condições subumanas de vida.  

Assinalam Pazzinato e Senise (2003, p. 96) que ―seu impacto foi tão grande 

na Europa e no mundo que transfigurou não só a sociedade inglesa, mas também, a 

face do planeta, alterando até mesmo as relações entre o ser humano e a natureza.‖ 

Surgem nesse período duas classes nas relações sociais: a burguesia e o 

proletariado. O proletariado como classe social definida a partir da classe operária 

vivia em condições deploráveis, submetidos a baixos salários, o que lhe permitia 

apenas o cortiço como moradia. Os trabalhadores eram explorados e sem proteção 

de leis trabalhistas 

Conforme Nascimento e Nascimento (2015, p.40): 

 

Proletário é um trabalhador que presta serviços em jornadas que 
variam de 14 a 16 horas, não tem oportunidade de desenvolvimento 
intelectual, habita em condições subumanas, em geral nas 
adjacências do próprio local da atividade, tem prole numerosa e 
ganha salário em troca disso tudo. 

 
 

Assiste-se a absorção do trabalho de mulheres e crianças nas fábricas têxteis 

e nas minas com jornadas que oscilavam entre14 e 18 horas. 

 

O trabalho das mulheres e menores foi bastante utilizado sem 
maiores precauções. Na Inglaterra, os menores eram oferecidos aos 
distritos industrializados, em troca de alimentação, fato muito comum 
nas atividades algodoeiras da Lancashires. Aliás, as próprias 
paróquias – unidade administrativa civil inglesa, subdivisão territorial 
do condado criada pela denominada Lei dos Pobres – 
encarregavam-se, oficialmente de organizar esse tráfico, de tal modo 
que os menores se tornaram fonte de riqueza nacional 
(NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2015, p. 43).  
 

Os autores afirmam que ―houve verdadeiros contratos de compra e venda de 

menores estabelecidos entre industriais e administradores de impostos dos pobres 

[...]‖ (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2015, p. 44). De igual forma, o trabalho das 

mulheres sofreu grande exploração. Estas, conforme ensinamento de Amauri 

Mascaro Nascimento e Sônia Mascaro Nascimento (2015, p. 45),trabalhavam em 

minas, indústrias metalúrgicas, fábrica de cerâmicas, porém, a indústria têxtil 

absorveu em grande parte a mão-de-obra feminina. Os autores resgataram a 

seguinte crítica do jornal The New York Tribune, em 1854: 
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O modo em que vivem essas mulheres, a promiscuidade, a falta de 
higiene em seus alojamentos, a impossibilidade para elas de lograr a 
menor distração, de adquriri a mais remota cultura e , ainda, de 
educar os seus filhos, pode ser facilmente imaginada; mas podemos 
assegurar aos nossos leitores que seria preciso uma imaginação 
singularmente desperta para conceber a trágica realidade. 
(NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2015, p. 46) 

 

O trabalho fabril fortalecia o capitalismo e em mesma medida na esfera social, 

o agravamento dos problemas sócio-econômicos com o desemprego, a fome, a 

prostituição e o alcoolismo. Acentuava-se a distância entre a classe operária 

(proletariado) e o capitalista, gerando um clima de conflito cada vez mais forte, 

desencadeando greves e revoltas. O capitalismo se fortalecia em meio à miséria e à 

exploração humana.  

A esse respeito conclui Alceu L. Pazzinato e Maria Helena V. Senise (2003, p. 

100): 

 
Ao mesmo tempo, os países engajados na Revolução Industrial, o 
capital se concentrava cada vez mais nas mãos da minoria burguesa, 
enquanto cresciam a miséria e a pobreza entre os trabalhadores. 
Destituídos dos meios de produção, estes últimos sobreviviam 
apenas com a venda de sua força de trabalho, sujeitando-se a 
salários degradantes, a condição de vida subumanas e às severas 
ordens de disciplinas impostas pelos contramestres nas fábricas. 

 

Amauri Mascaro Nascimento e Sônia Mascaro Nascimento (2015, p. 43) 

advertem que ―se o patrão estabelecia as condições de trabalho a serem cumpridas 

pelos empregados, é porque, principalmente, não havia um direito regulamentando o 

problema.‖ Assim os trabalhadores eram compelidos a cumprir a lei do mais forte. 

No entender de Antônio de Lima Ribeiro (2016, p. 16) como conseqüência da 

Revolução Industrial as empresas cresceram de maneira acelerada e 

desorganizada, sendo necessário, portanto, aumentar a competitividade e eficiência. 

Em razão disso, no que tange aos modelos de produção novas concepções 

produtivas foram formuladas a partir da necessidade de organizar, controlar e dirigir 

as empresas. 

 O Taylorismo e o Fordismo constituem expressões máximas dessa nova 

concepção do sistema produtivo. 

Taylor sistematizou o estudo da organização através da análise do trabalho 

executado estabelecendo padrões de execuções por meio da divisão do trabalho na 
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linha operacional. (RIBEIRO, 2016). Com a Administração Científica houve uma 

divisão de responsabilidades e assim coube à administração (gerência), o 

planejamento e a supervisão e ao trabalhador apenas a execução conforme aponta 

Antônio de Lima Ribeiro (2016, p.21) ― Separando as funções Taylor criou cargos 

específicos para encarregados, que passaram a ter a função de preparar o trabalho 

para os operários.‖ 

De acordo com Ribeiro (2016) a preocupação fundamental era aumentar a 

produtividade da empresa, buscando níveis de excelência na linha operacional. 

A racionalização do trabalho, levou ao estudo de movimentos e tempo (EMT) 

e assim ― Partia do pressuposto de que o trabalho precisava ser observado para que 

resultasse no maior aproveitamento em menor espaço de tempo, poupando, assim, 

o trabalhador.‖(Ribeiro, 2016, p. 29). Esta prática incrementaria os níveis de 

produtividade. 

O trabalhador passou a ser especialista e ―Assim, a partir de certo momento, 

cada trabalhador passou a realizar apenas uma etapa na elaboração do produto. 

Essa especialização levou à ampliação dos sistemas produtivos‖ (PAZZINATO;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SENISE, 2003, p. 98) 

Em consequência, havia a necessidade de estimular os operários a 

trabalharem dentro dos padrões estabelecidos e, assim, foi desenvolvido um plano 

de incentivos salariais porque ―a idéia de que para trabalhar mais o homem é 

influenciado apenas pelo fator econômico, portanto só aumentará seu ritmo de 

trabalho se receber em troca recompensas financeiras.‖ (RIBEIRO, 2016, p. 28) 

A linha de montagem criada por Henry Ford (1863-1947) ―fordismo‖ seguiu a 

mesma sistemática produtiva em série, porém, diferente da sistemática de Taylor em 

certos aspectos porque ―Enquanto este tinha em vista racionalizar o trabalho visando 

à produtividade máxima, estimulando o operário para produzir mais, à vista de uma 

recompensa, Ford valorizava a sincronia ou produtividade ótima, onde se exigirá do 

operário que ele produza exatamente o que lhe foi atribuído.‖ (RIBEIRO, 2016, p. 36) 

No sistema produzido por Ford o trabalho desenvolvido por meio da esteira 

conferia uniformidade da produção em massa, mas, por outro lado, o trabalho 

mecânico produzia movimentos repetitivos, pois o operário permanecia imóvel em 

seu posto e as peças e os componentes vinham até ele através da esteira.  

Essa padronização de movimentos produziu uma violenta exploração física e 

mental do operário posto que ―Na fábrica, o trabalhador desenvolve atividades 



20 
 

automáticas, maquinais, que exigem notável dispêndio de energia física; trata-se de 

se fazer um trabalho coisificante, repetitivo.‖ (RIBEIRO, 2016, p. 37) 

Desta forma, ―O trabalhador era fixado em determinado ponto e era delegada 

a ele a realização de tarefa específica, a ser desempenhada em certo tempo. 

Instituíam-se a divisão do trabalho e a otimização do tempo. Com relação ao obreiro, 

agravava-se a alienação.‖ (MIRAGLIA, 2008, p. 98) 

Explica Antônio de Lima Ribeiro (2016, p. 37) que: 

  

[...] a supremacia da empresa prosseguiu até o início dos anos 1920, 
quando a General Motors, sob a inspiração da distinção e do 
individualismo, ampliou e diversificou a escala produtiva. A Ford 
efetuou a demissão de um grande número de trabalhadores e teve 
que se ajustar aos novos tempos 

 

 

Nessa trajetória histórica o homem até então escravo, servo e assalariado 

travava luta para o reconhecimento de seus valores profissionais, morais e sociais. 

 No viés econômico o período assinala a forma de Estado Liberal com a 

emergente valorização do indivíduo, titular de direitos naturais.  

 

1.2.1 O Estado Liberal 

 

O Estado Liberal foi um modelo político que sucedeu o Estado Absolutista, 

como bem acentuam Amauri Mascaro Nascimento e Sônia Mascaro Nascimento 

(2015, p. 51): 

 

Significava uma reação contra o Absolutismo monárquico e a origem 
divina sobrenatural do poder, partindo de uma idéia básica 
contratualista inspirada nos princípios sustentados por John Locke, 
Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Adam Smith, Stuart 

Mill e tantos outros. 
 

Surgiu no século XVIII e foi caracterizado pela não intervenção do Estado e 

pela adoção à idéia de que o indivíduo é possuidor de direitos naturais, à liberdade 

religiosa, intelectual, política e econômica. Surge durante o Renascimento conforme 

sublinham Amauri Mascaro Nascimento e Sônia Mascaro Nascimento (2015), e, 
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assim, inaugura nova concepção do homem sustentado por ideais de liberdade e 

igualdade. 

Salientam, ademais, Nascimento e Nascimento (2015, p. 51): 

 

A concepção fundamental do liberalismo é a de uma sociedade 
política instituída pelo consentimento dos homens que viviam em 
estado de natureza e na qual cada um, sob a direção da vontade 
geral, vivem em liberdade e igualdade e com a garantia da 
propriedade de tudo o que possui. 

 

 

Asseguram, ainda, os mesmos autores que: 

 

O governo é simples intermediário entre o povo e a vontade geral à 
qual lhe cabe dar cumprimento, com um mínimo de interferência e 
com o máximo empenho no sentido de assegurar a liberdade civil e 
política, bem como os direitos naturais porque estes preexistem ao 
Estado e não se sujeitam às restrições. 
(NASCIMENTO;NASCIMENTO, 2015, p. 51) 

 
 

Pazzinato e Senise (2003) afirmam que, de acordo com de Adam Smith, 

representante do pensamento liberal,― [...] o Estado não tinha o direito de intervir 

diretamente na economia. Os problemas da sociedade afirmava – seriam resolvidos 

pela ―mão invisível‖ do mercado, que distribuiria os recursos com o jogo da oferta e 

da procura.‖ (PAZZINATO e SENISE, 2003, p. 108). 

De acordo com Amauri Mascaro Nascimento e Sônia Mascaro Nascimento 

(2015, p. 51) Adam Smith ― sustenta que a riqueza das nações só é possível 

mediante a espontaneidade o interesse de quem trabalha, e, para esse fim, a 

pessoa deve ser livre‖. Assim o pensamento humano à época valorizaria o 

individualismo e a liberdade.  

 

[...] no sentido de não ser o homem obrigado a fazer ou deixar de 
fazer a não ser em virtude de lei; igualdade jurídica sem distinção de 
sexo, crença, crença religiosa etc.; igual oportunidade de 
enriquecimento; não intervenção do Poder Público; o trabalho sujeito 
à lei da oferta e da procura; respeito incondicional à propriedade 
privada etc. (NASCIMENTO, 2015, p. 52) 

 

 

Conforme Pazzinato e Senise (2003, p. 123): 
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A medida que consolidavam seu poder econômico (com a Revolução 
Industrial) e seus valores intelectuais (com o iluminismo), setores 
cada vez mais amplos da burguesia entravam em choque com as 
instituições do Antigo Regime). Na França, onde era maior a 
fermentação de idéias levou à eclosão de um movimento 
revolucionário que envolveu não só a burguesia ilustrada, mas 
também outras camadas sociais, como os trabalhadores urbanos e 
os camponeses. 

 

No que cinge ao movimento trabalhista, nas fábricas os operários reuniram-se 

em torno de um objetivo comum. Uniram-se na busca de um mesmo ideal. Nascia a 

entidade de classe – uma organização de trabalhadores lutando por melhores 

condições de trabalho. 

De acordo com Miraglia (2008, p. 99): 
 

 
As discrepâncias entre o salário que percebiam e o que produziam 
mais o aviltamento das condições de trabalho levaram os obreiros a 
engajarem-se em uma luta que fosse capaz de mudar os rumos da 
história. O movimento operário só foi possível a partir da reunião dos 
trabalhadores nas fábricas, quando despontou o sentimento de 
solidariedade e construiu-se a identidade de classe, haja vista o 
compartilhamento dos mesmos sonhos, anseios e preocupações. 

 

Explicam Amauri Mascaro Nascimento e Sônia Mascaro Nascimento (2015, p. 

56) que ―O movimento trabalhista estruturou-se sob a forma de organização 

sindical.‖ Nesse sentido, Airton Pereira Pinto (2006, p. 66) leciona: 

 

A pobreza humana passa a ser preocupação social como 
conseqüência da falta de incentivos do Estado em políticas públicas 
e a falta de oportunidades. Além de outros fatores sociais, o apelo e 
orientação feitas pelo documento papal de Leão XVI – a Encíclica 
Rerum Novarum de 1891 influenciaram as políticas estatais que 
passaram a abandonar suas posições liberais da não intervenção na 
ordem social e jurídica, para intervir produzindo o arcabouço jurídico-
politico do Estado do Bem-Estar Social. 

 

A preocupação da igreja com a classe trabalhadora fez emergir a tese da 

intervenção do Estado. A Encíclica Papal Rerum Novarum do Papa Leão XVI exigia 

que o Estado fosse interveniente. 

Nesse cenário, despontou um novo modelo de Estado – O Estado 

Interveniente!  
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1.2.2. O Estado Interveniente 

 

 Há de se notar que o liberalismo foi palco da crescente acumulação de capital 

nas mãos dos grandes agentes privados os quais detinham o poder econômico 

suportado pela inércia do Estado em não interferir na economia. 

A sociedade clamava pela intervenção do Estado fazendo com que este 

assumisse uma postura protecionista e assistencialista aos trabalhadores, classe 

menos favorecida socialmente pelos efeitos da Revolução Industrial, como adverte 

Moraes (2008, p. 78): 

 
Movimentos sociais fizeram com que o Estado saísse de sua 
neutralidade e assumisse uma postura protecionista em relação aos 
interesses sociais, sobretudo após os efeitos nefastos da Revolução 
Industrial, o que fez surgir em todo o mundo a necessidade de 
defesa da classe trabalhadora, do sindicalismo, e da própria 

sociedade. 
 

 Assim, o Estado passou a intervir na Economia visando garantir direitos 

sociais. Nesse sentido, Moraes (2008) afirma: 

  

O intervencionismo manifestou-se primeiramente na garantia dos 
direitos sociais, numa tentativa de minimizar as distorções causadas 
pelo liberalismo econômico. A partir de então, o Estado passou, por 
meio de medidas políticas a interferir na Economia, embora não 
tivesse a intenção de planificá-la, de forma que interferia na vida 
econômica, sem suprimir a iniciativa privada. 
 

Airton Pereira Pinto (2006, p. 71) registra que ―Finda a 1ª Guerra estava na 

ordem do dia a intervenção jurídica do Estado na economia, para efetivar e garantir 

políticas civis e sociais, objetivando a promoção e o desenvolvimento social e a 

proibição da exploração humana.‖ Nesse universo de novas tendências observa-se 

a preocupação emergente com o primado do trabalho. 

Nesse sentido Amauri Mascaro Nascimento e Sônia Mascaro Nascimento 

(2015, p. 58) asseveram que ―o direito do trabalho nasceu também paralelamente 

como expressão do intervencionismo do Estado.‖ Os autores acentuam que o 

intervencionismo é uma forma humanista de proteção ao trabalhador por meio de 

leis que se destinam a estabelecer as condições de trabalho a serem respeitadas 

pelo empregador e medidas econômicas que assegurem melhor condição social. 
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Constata-se, nesse período, o início de regulamentação jurídica do trabalho 

pelo Estado, destinada à proteção do trabalho da mulher, do menor e a limitação da 

jornada de trabalho na indústria e, de acordo com Nascimento e Nascimento (2015) 

a expressão utilizada era Legislação Industrial passando mais tarde a se transformar 

em direito operário e que ―tal expressão não é apenas simples questão 

terminológica, mas o resultado da própria expansão do  direito do trabalho.‖ 

(NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2015, p. 63) 

Assim, os contornos jurídicos de proteção ao trabalhador foram reproduzidos 

constitucionalmente e, conforme assevera Airton Pereira Pinto (2006, p. 66) ―A 

preocupação social foi reproduzida  na constituição francesa de 1848, na carta 

Mexicana de 1917 e na de Weimar de 1919.‖ 

Consoante os ensinamentos de Airton Pereira Pinto (2006, p. 67)  referindo-

se à Carta Mexicana ―A constitucionalização dos direitos humanos sociais dos 

trabalhadores foi inaugurada do México e, a partir dali avançou com a inclusão de 

melhor e mais incisiva proteção também em outras Cartas Políticas, em vários 

países da Europa.‖  - o que ocorreu na Alemanha em 1919 com a Constituição de 

Weimar que ampliou o papel do Estado. 

A constituição alemã de 1919 – Constituição de Weimar -, foi o primeiro texto 

constitucional que visava alterar o modelo econômico da época constituindo-se em 

oposição à completa autonomia dos agentes econômicos bem como estreitava o 

reconhecimento dos direitos sociais.  

A esse respeito, pontua Moraes (2008, p.80): 

 

Além de assumir a responsabilidade pela previdência, habitação, 
assistência social, inclusive saúde, saneamento e educação, o 
Estado passou a atuar como prestador dos serviços públicos 
essenciais, aprimorando-se como agente econômico, especialmente 
em setores estratégicos, como energético, minerário e siderúrgico.‖ 

 

 

Com efeito, a constituição de Weimar alicerçou o reconhecimento aos direitos 

sociais da dignidade humana, fortalecendo o dever do Estado na promoção da 

garantia constitucional dos direitos do cidadão garantindo a satisfação do bem 

coletivo. 
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Assim, infere-se que o Ente Estatal buscou assegurar proteção social e 

previdenciária aos trabalhadores, firmando-se como o mantenedor da ordem social e 

econômica no período. 

Importante salientar as considerações de Amauri Mascaro Nascimento e 

Sônia Mascaro Nascimento (2015, p. 64) ―O direito do trabalho ganhou consistência 

e autonomia, impondo-se na ciência jurídica como o ramo do direito que traduz as 

aspirações da época em que vivemos.‖ 

Nesse cenário, nasce o direito do trabalho como instrumento de que se serve 

o Estado na adoção de normas que visam à proteção ao trabalhador por meio do 

reconhecimento de direitos a ele pertencente.   
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CAPÍTULO 2. O TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL COLONIAL E O CONTEXTO 

DA ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA 

 

 

 

Houve outrora um homem mau e maldito do céu, e esse homem era 
forte, e odiava o trabalho, de sorte que disse de si para si: como hei 
de fazer se não trabalhar, e o trabalho me é insuportável? Então um 
pensamento entrou-lhe no coração. Ele saiu de noite, e apanhou 
alguns de seus irmãos dormindo e carregou-os a ferros. Porque dizia 
ele, eu os forçarei com varas e azorrague a trabalhar para mim e 
comerei o fruto de seu trabalho. E ele fez o que tinha pensado e 
outros, vendo, fizeram o mesmo e não houve mais irmãos: houve 
senhores e escravos‖ (in: Ensaio sobre a escravidão - Joaquim 
Nabuco, 1988) 
 

 

Este capítulo apresenta considerações acerca do trabalho escravo no Brasil 

colonial traçando um paralelo da relação entre trabalho escravo desse período e 

trabalho assalariado à luz da relação capital versus trabalho, bem como pretende 

investigar as formas de escravidão contemporânea, manejadas pelas condições 

indignas de labor.  

 

2.1 ESCRAVISMO COLONIAL 
 

O período colonial brasileiro foi marcado pela escravidão, uma aviltante 

condição de submissão do homem em face de outro pela imposição a trabalhos 

penosos, degradantes, abandonados à própria sorte, sem amparo legal, sem 

dignidade. Tal condição do humano foi um espetáculo de horror causado pelos 

quase 400 anos de escravidão no Brasil 

O processo de colonização do Brasil pelos portugueses foi logo suportado 

pela tentativa de escravizar os indígenas no início da fase da lavoura canavieira em 

troca de presentes. Porém, considera-se que, embora o índio tenha sido de elevada 

contribuição para a nascente da colonização, a mão-de-obra do escravo negro foi 

em muito absorvida pelos trabalhos penosos da lavoura em razão da forte produção 

de açúcar na primeira metade do século XVI. Iniciava-se o processo de comércio 

humano como se mercadorias fossem a quem pudesse pagar o melhor preço.   



27 
 

Schwartz  apud Fernandes (2015, p. 47) assim definiu a sociedade do Brasil 

colônia: 

 

O Brasil-colônia foi uma sociedade escravista não meramente devido 
ao óbvio fato de sua força de trabalho ser predominantemente cativa, 
mas principalmente devido às distinções jurídicas entre escravos e 
livres, aos princípios hierárquicos baseados na escravidão e na raça, 
às atitudes senhoriais dos proprietários e à deferência dos 
socialmente inferiores. Através da difusão desses ideais, o 
escravismo criou os fatos fundamentais da vida brasileira (...) 
 

 

No ensaio A Escravidão de Joaquim Nabuco (1988, p. 30), o autor define que 

a escravidão ―fere a consciência da humanidade.‖ Assim, esta é incapaz de 

enaltecer o trabalho humano e relegou o escravo à marginalização social. Acerca da 

escravidão Joaquim Nabuco afirma: 

 

Do trabalho, o mais nobre dos esforços, faz ela a mais rebaixada das 
ocupações a atividade que trazia em seu próprio arbítrio o caráter da 
liberdade, tornou-se, na sociedade, servil, como se a sociedade 
fosse outra coisa mais que o meio de desenvolvimento das 
atividades livres. Pelo trabalho. Que ficou sem estímulo e sem 
escrúpulos, atacou a escravidão a produção, a riqueza, a segurança 
nacionais. (NABUCO, 1988 p. 31) 
 

A era escravista marca a presença do tráfico de negros vindos, 

principalmente, da costa da África para o Brasil, para viverem aqui uma história de 

humilhação, de desumanização, de coisificação, conforme Mattoso apud Fernandes 

(2015, p. 48): 

 

Dessocialização que implica fatalmente em despersonalização. Ficou 
dito que o escravo se torna em coisa, objeto, mercadoria. Para ele é 
um estado, uma condição que não só lhe toma o que possuía antes, 
mas lhe rouba também o ser que ele era em sua sociedade africana 
de origem e o transforma num cativo totalmente desarmado [...] 

 

 

Com efeito, foi malograda a sorte do indivíduo escravo desde a travessia nos 

porões fétidos dos navios negreiros, com escassa alimentação até sua chegada 

numa terra em que seria maltratado, açoitado e marcado como se marca a 

propriedade de animais. 
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Acerca do tráfico negreiro Joaquim Nabuco (1988, p. 78) destaca que ―é o 

mais medonho de todos os crimes talvez, porque ele por si só é completo 

agrupamento de todos os grandes crimes, com que a humanidade jamais nodoou-

se;  porque ele é necessariamente e por isso mesmo o mais infame de todos os 

ofícios ‖. 

De acordo com Andityas Soares de Moura Costa Matos e Marcelo Maciel 

Ramos (2016, p. 382): 

 

Os negros vindos da África, convertidos em mercadoria e reificados 
pelos colonizadores, mantiveram-se à margem dos processos de 
formação cultural e política do Brasil. Tomados como não-sujeitos, 
suas línguas, músicas, religiões e costumes foram submetidos a uma 
dinâmica de repressão e desqualificação por parte dos colonos 
europeus.  
 

A submissão do cativo ao seu senhor impunha a forte contradição entre ser 

gente ou ser coisa. Acerca da ―coisificação‖ do escravo bem aponta Joaquim 

Nabuco (1988, p. 109) que ―foi assim que o homem cativo perdeu sua dignidade, 

seus direitos, sua natureza de homem e foi reduzido a coisa, entrando para o rol dos 

bens, e dos bens semoventes.‖ 

Assevera ainda Joaquim Nabuco que o período da escravidão foi tão 

marcante e dela dependia a sociedade brasileira, pois ―toda a nossa existência 

social é alimentada por esse crime: crescemos sobre ele, é a base de nossa 

sociedade. Nossa fortuna donde vem? De nossa produção escrava. Suprimi hoje a 

escravidão, tereis suprimido o pais.‖ (NABUCO, 1988, p 32). 

A propriedade de escravos era de tamanha significância que havia na capital 

do Império verdadeira estrutura de mercado para a compra e venda de seres 

humanos subjulgados, conforme destaca Alexandre de Freitas Barbosa (2016, p. 

11): 

 

Proliferaram então escritórios ou casas de compra, venda ou aluguel 
de escravos. Quando eram alugados, cobrava-se uma taxa do 
proprietário, tal como num mercado imobiliário. Muitos rentistas 
viviam do aluguel de alguns poucos escravos, os quais por vezes 
haviam sido qualificados para a realização de um ofício, o que 
elevava o seu preço. No Rio de Janeiro, os serviços domésticos, as 
diversas modalidades de ganho na rua e as atividades industriais 
(inclusive as pequenas oficinas e artesãos) eram as mais 
demandantes de escravos na primeira metade do século XIX. Até a 
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Câmara Municipal da Corte alugava escravos em troca do 
pagamento de um "salário mensal" aos seus proprietários. 
 

A predominância do trabalho escravo fortalecia a construção de uma 

sociedade legitimada pela propriedade ilegítima de pessoas - uma sociedade 

escravista em que conforme o entender de Alexandre de Freitas Barbosa (2016, p 

10) ―E era escravista não apenas em virtude da presença absorvente e 

predominante do trabalho escravo, mas pelo fato de que as distinções sociais se 

davam de acordo com o estoque de escravos que possuíam os brancos diretores da 

empresa colonial‖. 

Desta forma, conforme Souto Maior (2014, p. 01) 

 

Quando os primeiros passos na direção da abolição da escravatura 
começaram a ser dados no Brasil, com o projeto da Lei do Ventre 
Livre, os opositores à mudança diziam, abertamente, que o escravo 
era uma ―propriedade tão legítima como outra qualquer‖ e que, 
portanto, não poderia ser violada (Alencar Araripe). 

 

Sintetiza ainda o mesmo autor (2014, p. 02) que: 

 

Já naquela época, tentou-se formar o convencimento de que a 
abolição representaria a falência da economia nacional, mas, 
percebendo-se que o argumento não era sustentável, tendo à vista a 
grande inserção do trabalho imigrante nas lavouras, passou-se a 
defender a necessidade do recebimento de uma indenização pela 
perda da ―propriedade‖, qual seja, os escravos. 
 

 

 Percebe-se, desta forma, quão importante era o sentido da propriedade de 

escravos e, em razão disso, a forte resistência dos senhores ao novo ciclo 

econômico e social nascente. 
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2.1.1 Escravidão na forma da lei no Brasil 

 

A ordem jurídica que vigorou por todo o período colonial estava ancorada 

nas Ordenações Filipinas1 impondo aos brasileiros a tradição das leis portuguesas. 

Nesse ponto, destaca José Fábio Rodrigues Maciel (2006, s/p): 

 

As penas previstas nas Ordenações Filipinas eram consideradas 
severas e bastante variadas, destacando-se o perdimento e o 
confisco de bens, o desterro, o banimento, os açoites, morte atroz 
(esquartejamento) e morte natural (forca). Mas, como típica 
sociedade estamental da época, não poderiam ser submetidos às 
penas infamantes ou vis os que gozassem de privilégios, como os 
fidalgos, os cavaleiros, os doutores em cânones ou leis, os médicos, 
os juízes e os vereadores. 

 
Conforme Maciel (2006, s/p) Portugal não tinha muito interesse nas questões 

pertinentes ao direito no Brasil, pois seu maior empenho era assegurar o pagamento 

de tributos e, desta forma, as Ordenações Filipinas permaneceram como a base do 

direito no Brasil.  

Salienta, ademais, José Fabio Rodrigues Maciel (2006, s/p) que: 

 

Foi a partir da nossa Independência, em 1822, que os textos das 
Ordenações Filipinas foram sendo paulatinamente revogados, mas 
substituídos por textos que, de certa forma, mantinham suas 
influências. Primeiro surgiu o Código Criminal do Império de 1830, 
que substituiu o Livro V das Ordenações; em seguida foi promulgado, 
em 1832, o Código de Processo Criminal, que reformou o processo e 
a magistratura; em 1850 surgiram o Regulamento 737 (processo 
civil) e o Código Comercial. Os Livros I e II perderam a razão de 
existir a partir das Revoluções do Porto em 1820 e da Proclamação 
da Independência brasileira. 
 
 

Quanto à elaboração do Código Civil Brasileiro tem-se, conforme Adriane 

Eunice de Paula Roos (2007) que a Constituição de 1824 já previa a necessidade de 

organizar um Código Civil e Criminal brasileiro, sendo que ―a codificação civil 

brasileira somente passou a existir em 1858 com a Consolidação das Leis Civis de 

Teixeira de Freitas da qual o mérito histórico é realçado pela repulsa ao escravismo 

                                                           
1 As Ordenações filipinas - código legal português formadas por cinco livros, sendo o último 
deles direcionado ao direito penal. Promulgadas em 1603 por Filipe I, rei de Portugal ficaram 
em vigência até 1830.  
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manifestada pelo próprio autor nas notas introdutórias desta obra‖. (ROOS, 2007, p. 

03) 

A legislação vigente excluía de seus termos os direitos dos escravos. Nas 

palavras de Teixeira de Freitas conforme aponta Joaquim Nabuco (1980, p. 109): 

 
Temos, é verdade, a escravidão entre nós; mas se esse mal é uma 
exceção que lamentamos, e que já está condenada a extinguir-se em 
uma época mais ou menos remota. Façamos também uma exceção, 
um capítulo avulso na reforma das nossas leis civis, não a 
maculemos com disposições vergonhosas que não podem servir 
para a posteridade: fique o estado de liberdade sem seu correlativo 
odioso. As leis concernentes à escravidão (que não são muitas) 
serão pois classificadas à parte e formarão o nosso Código Negro. 
 

 O corpo de leis, no entender de Joaquim Nabuco (1988, p. 109), não trataria o 

escravo como pessoa titular de direitos e obrigações posto que ―para aliar duas 

pessoas distintas, de forma que uma estivesse para a outra na razão de coisa, tinha 

o legislador de eliminar em uma os próprios característicos do ente livre‖. 

 Ainda, conforme o notável abolicionista ―Os direitos que estes têm 

naturalmente entraram para o patrimônio do Senhor; eliminou-se de tal modo sua 

personalidade jurídica que a do senhor pode abrangê-la (NABUCO, 1988 p. 53) 

 

Keila Grinberg (2002, p. 11/12) aponta: 

 

A primeira menção à necessidade de elaboração do Código Civil no 
Brasil ocorreu logo depois da independência em 1823, quando se 
decretou que a legislação civil portuguesa, em especial as 
Ordenações Filipinas continuavam provisoriamente em vigor até a 
organização de um novo Código. Embora a Constituição de 1824 
mandasse organizar o quanto antes os códigos civil e criminal 
apenas este ficou pronto em tempo que justificasse o uso da 
expressão. 

 
Ensina Grinberg que o Código Criminal foi promulgado em 1831 e 

permaneceu vigente durante todo o Império enquanto que o Código Civil restava 

apenas na intenção (GRINBERG, 2002). 

A elaboração do Código Civil narrado por Keila Grinberg (2002) passou nas 

mãos primeiramente de Teixeira de Freitas que, em 1855, foi contratado para 

concluir o projeto em cinco anos. Teixeira de Freitas entendia que primeiro seria 

necessário fazer um apanhado das leis existentes o que denominou de 

Consolidação das Leis Civis. 
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 De acordo com Grinberg (2002, p. 20 ) ―depois de ter escrito e publicado o 

Esboço do Código Civil ele [Teixeira de Freitas] desistiu da empreitada 

abandonando a tarefa em 1867 alegando incompatibilidade entre a sua concepção 

jurídica e a do governo.‖ (grifo nosso). Passou-se então, a tarefa de elaboração do 

Código Civil para Clóvis Bevilaqua quando em 1.900, este finalizou o projeto e o 

entregou para a Câmara dos Deputados. 

Conforme Grinberg (2002) entre ciúmes e celeumas a sanção ocorreu em 1º 

de janeiro de 1916 entrando em vigor um ano depois. 

 

2.1.2 A Constituição de 1824 

 

Acerca da Constituição de 1824, Andityas Soares de Moura Costa Matos e 

Marcelo Maciel Ramos (2016,p. 385) explicam o contexto socio-politico de seu 

nascimento: 

 

A primeira Constituição do Brasil, oficialmente denominada 
Constituição Política do Império do Brasil, nascera de um ato 
autoritário do imperador. Em dezembro de 1823, D. Pedro I, 
insatisfeito com o andamento dos debates, dissolveu a Assembleia 
constituinte que ele próprio havia convocado em junho de 1822 e em 
março de 1824 outorgou a Constituição elaborada por seu Conselho 
de Estado. 
 

Em 25 de março de 1824 D. Pedro I outorgou a primeira Constituição 

brasileira. Dentre o vasto contexto da Carta Magna, importante destacar que esta 

definiu a monarquia hereditária como forma de governo tendo na figura de D. Pedro I 

o imperador absoluto e no mais o governo seria dividido em 04 poderes: Legislativo, 

Executivo, Judiciário e Moderador exercido pelo próprio Imperador, como bem 

explicam Matos e Ramos (2016, p. 385): 

 

Além disso, a Constituição do Império do Brasil estabeleceu um 
governo constitucional e representativo ao mesmo tempo em que 
impôs uma representação monárquica hereditária (art. 3º). A 
representação que se daria também por meio da Assembleia 
Nacional era fortemente controlada pelo imperador (art. 101) e 
limitada pelo voto censitário, o que excluía grande parte da 
população (art. 94 e 95). Apesar de ter estabelecido a divisão dos 
poderes em executivo, legislativo e judiciário, ela instituiu um quarto 
poder, o moderador (art. 10 e 98), exercido pelo próprio imperador, 



33 
 

cuja pessoa ela tornou sagrada, inviolável e imune a qualquer 
responsabilidade (art. 99). 

 

A Constituição, também, estabeleceu a religião católica apostólica romana 

como religião oficial em todo o território. A análise será feita dos pontos de elevada 

pertinência à temática abordada nessa pesquisa. Assim, destaca-se a condição de 

quem são brasileiros conforme preceitua o artigo 6º da norma: 

 

Art. 6. São Cidadãos Brazileiros 
I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou libertos, 
ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por 
serviço de sua Nação.  

 

No entanto, ressalta Roos (2007, p. 15) que: 

 

A Lei Costumeira, a que realmente vigorava, revelava uma outra 
realidade, aquela em que o ingênuo e o liberto estavam longe de 
poder fazer valer a sua cidadania, o que explica os muitos 
estratagemas utilizados, por uns e por outros, para tornar suas 
existências possíveis na sociedade em que viviam. 
 

 Convém salientar, que a discriminação foi oficialmente estabelecida, como, 

por exemplo, o direito ao voto que excluiu grande parte da população. Nesse 

cenário, Adriane Eunice de Paula Roos (2007, p. 15) esclarece que ―os direitos de 

igualdade e de liberdade ficaram prejudicados na prática, uma vez que no contexto 

social prevalecia uma discriminação quase generalizada de direitos.‖ 

Acerca dos direitos Civis e Políticos, vejamos o texto do artigo 179: 

 

 Art.179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte. 
 
[...] 
 
 XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro 
quente, e todas as mais penas crueis. 

 

Apesar de mencionar a abolição dos atos de tortura, conforme Roos (2007) o 

texto constitucional não faz referência à palavra escravo, isto porque ―os ingênuos, 

assim como os escravos libertos, estavam enquadrados em categorias jurídicas 
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específicas que não lhes davam acesso a direitos iguais aos das pessoas nascidas 

livres‖ (ROOS, 2007, p. 16). 

Acerca dos castigos corporais proibidos na Constituição, Nilton Soares de 

Souza Neto (2005 , p. 04) destaca que ―no que tange aos escravos, não logrou êxito 

em proibir as punições corporais. Na verdade, os escravos viviam uma difícil 

transição em ser coisa e gente ao mesmo tempo para o direito‖.  

E, desta forma, a lei não era destinada a todos, conforme ressalta Nilton 

Soares Souza Neto: 

 
Todavia, a Carta Magna do Imperador destinava-se aos poucos 
brancos e mestiços que eram eleitores.  
Os escravos permaneciam excluídos das novas disposições, pois 
não eram considerados cidadãos. Somente os descendentes de 
escravos libertos poderiam votar, se financeiramente preparados, já 
que o voto era censitário.  
Nem mesmo os alforriados eram considerados cidadãos brasileiros. 
No Rio de Janeiro, em 1821 uma importante pesquisa revela que 46 
% da população era de escravos. (SOUZA NETO, 2005, p. 04)  
 
 

Por fim, Andityas Matos e Marcelo Ramos (2016) asseveram que: 

 

A vida política do Brasil imperial será marcada pela manutenção dos 
interesses aristocráticos dos grandes senhores de terras e escravos. 
Enquanto na Europa e na América do Norte o feudalismo era 
expurgado e o sistema de privilégios, apesar dos seus revezes, era 
vigorosamente combatido, no Brasil eles foram reforçados, 

garantindo-lhes uma longa sobrevida. (MATOS;RAMOS, 2016 p. 
386). 
 

Notadamente, a Constituição de 1824 conferindo a permanecia ao direito de 

propriedade e o domínio dos senhores sobre os escravos desfez todo ideário de 

libertação e isonomia acalentado pelos excluídos. 

 

2.1.3 O Código Criminal do Império 

 

E cediço na história da escravidão brasileira os castigos a que eram 

submetidos os escravos. A prática repugnante estava embasada nas Ordenações 

Filipinas. Conforme explica Nilton Soares de Souza Neto (2005, p. 02): 
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Naquela época, as Ordenações Filipinas ditavam as regras penais e 
processuais no Brasil, e todas as penas eram cruéis, e a pena capital 
poderia ser por enforcamento, por fogo, precedida de longos 
tormentos.  
Penaliza-se ainda por acoites, confiscação de bens, (degredo para 
África ou Índia) marcas infamantes, serviços nas galés (trabalho 
forcado). Todas as normas repressivas eram implacavelmente 
atrozes.  

 
 

Acrescenta Souza Neto (2005, p. 03) que ―permaneceu indefinido o sistema 

penal brasileiro ate 1830, com a edição do Código Criminal do Império, e, logo apos 

o Código de Processo Criminal.‖ 

O Código Criminal sancionado em 16 de dezembro de 1830 foi o corpo de leis 

penais brasileiras que revogou o livro V das Ordenações Filipinas e tratou de 

estabelecer as bases da ordem social segundo os critérios de justiça à época em 

consonância com a orientação contida no artigo 179, XVIII da Constituição do 

Império de 1824 conforme in verbis: 

 

Art.179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte. 
 
XVIII. Organizar–se-ha quanto antes um Codigo Civil, e Criminal, 
fundado nas solidas bases da Justiça, e Equidade. 
 

 

Desta forma, o Código Criminal inaugura o sistema penal brasileiro ao 

positivar os tipos penais e a gradação das penas, conforme disposto no artigo 33: 

 

Art. 33. Nenhum crime será punido com penas, que não estejam 
estabelecidas nas leis, nem com mais, ou menos daquellas, que 
estiverem decretadas para punir o crime no grão maximo, médio, ou 
minimo, salvo o caso, em que aos Juizos se permittir arbitrio. 

 

De acordo com Fernando Nasser Afonso Abdallah (2014, s/p) ―um dos temas 

capitais do código era a definição de como tratar os escravos do ponto de vista 

penal. Especialmente como tratar a questão da insubordinação escrava.‖ 

Constava no Código Criminal a pena de morte por enforcamento e ao açoites. 

 

Os acoites como pena corporal ficam reservados aos escravos e não 
poderiam exceder a mais de 50(cinqüenta) por dia. O Código 
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Criminal ainda previa que para escravos condenados a pena diversa 
das de morte e galés, a punição aconteceria por acoites, em numero 
determinado pelo juiz. Apos bem dadas as surras, o escravo seria 
devolvido ao seu senhor, que deveria ainda mantê-lo acorrentado a 
um ferro por tempo determinado pelo juiz criminal. (SOUZA NETO, 
2005, p. 05) 

Nesse contexto, observa-se que a prática do castigo era permitida conforme a 

definição de castigo moderado e, assim, tem-se no capítulo II dos Crimes 

Justificáveis o preceituado no artigo 14: 

Art. 14. Será o crime justificavel, e não terá lugar a punição delle: 
6º Quando o mal consistir no castigo moderado, que os pais derem a 
seus filhos, os senhores a seus escravos, e os mestres a seus 
discipulos; ou desse castigo resultar, uma vez que a qualidade delle, 
não seja contraria ás Leis em vigor. 

 

No entender de Adriane Eunice de Paula Roos (2007, p. 17):  

 

Quando o artigo referido menciona como requisito para crime 
justificável ―castigo moderado‖, entende-se que todos os castigos 
eram moderados e, portanto, todos os crimes justificáveis, o que fez 
com que a lei não correspondesse à realidade para a qual foi criada, 
e a prática tornou o senhor soberano, uma vez que a justiça 
certamente não penetrava nas propriedades, para que os escravos 
pudessem queixar-se de castigos imoderados, e era inútil a queixa 
de um escravo à autoridade. 
 

Ainda, destaca Fernando Nasser Afonso Abdallah (2014, s/p): 

 

Segundo as classes dominantes e muitos de seus legisladores, a 
punição física jamais poderia ser abolida, pois os negros cativos, 
além de não ser cidadãos de espécie alguma, eram indivíduos 
―rudes‖, ―incultos‖ e ―sem condições‖ de conhecer a dimensão das 
leis sociais, só se submetendo a elas devido ao temor dos castigos 
físicos. Portanto, os açoites continuavam a ser aplicados aos 
escravos infratores, inclusive publicamente, para que a punição 
tivesse um efeito exemplar e preventivo sobre todos os cativos. 
 

Na análise de Mariana Theodoro de Almeida (2016) o negro carrega um 

estigma de inferioridade social herdada da escravidão, pois ―A escravidão e a 

exclusão dos negros eram previstos na Lei. Dessa maneira, o sistema legal 

funcionou como instrumento de contenção, de exclusão social e de proteção dos 

interesses dos proprietários dos meios de produção.‖ (ALMEIDA, 2016, p. 884) 
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 Entende a autora que o negro sempre foi alvo de repressão, ―Tanto é 

verdade, que mesmo após a abolição, práticas como a capoeira, o curandeismo, o 

espiritismo, a mendicância e a vadiagem foram consideradas crimes pelo Código 

Penal de 1890. (ALMEIDA, 2016 p. 900) 

 No entender de Mariana Theodoro Almeida (2016) esse estigma racial é em 

razão não somente da cor da pele, mas, também, da condição social. 

 

O estigma racial imposto aos negros está intimamente atrelado ao 
estigma social da pobreza, ou seja, os negros são duplamente 
estigmatizados tanto pela cor da pele quanto pela origem social. Isso 
porque, conforme afirma Lima (2004, p. 61) ―Os negros estão entre 
os indivíduos com piores indicadores de renda, emprego, 
escolarização, entre outros e tem um tratamento penal mais severo 
para atos iguais cometidos por brancos‖. Todos esses fatores sociais 
são decorrentes de mais de trezentos anos de escravidão e de uma 
abolição sem qualquer projeto de integração dos negros (ALMEIDA, 
2016, p. 901/902) 
 
 

2.1.4 A Lei Diogo Feijó – Lei de 07 de novembro de 1831 

 

No início do século XIX a Inglaterra tinha por política pressionar as colônias 

americanas acerca de que seria ilegal o comércio de escravos. Conforme Gurgel 

(2004, p. 16) a fim de negociar  a suspensão do comércio de escravos em troca 

oferecia o  reconhecimento da independência do Brasil . Pressionado, o Brasil firmou 

compromisso com a Inglaterra em 1826 de tornar o tráfico ilegal num prazo de três 

anos. 

Houve nesse período intensificação do tráfico. 

 

Quando, em março de 1830, venceu o prazo determinado pelo 
acordo entre Brasil e Inglaterra para tornar ilegal o tráfico de 
escravos africanos, o governo britânico, ciente das atividades 
desrespeitosas e abusivas praticadas por comerciantes brasileiros 
nos últimos anos, passou a exigir medidas mais eficientes de 
combate ao contrabando. (GURGEL, 2004, p. 19) 

 

Em 7 de novembro de 1831, ingressa no ordenamento a lei Diogo Feijó. Essa 

Lei declarava livres os escravos importados bem como impunha pena aos 

importadores conforme preceitua o artigo 1º da Lei in verbis: 
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 Art. 1º Todos os escravos, que entrarem no territorio ou portos do 
Brazil, vindos de fóra, ficam livres. Exceptuam-se:  
 1º Os escravos matriculados no serviço de embarcações 
pertencentes apaiz, onde a escravidão é permittida, emquanto 
empregados no serviço das mesmas embarcações.  
 2º Os que fugirem do territorio, ou embarcação estrangeira, os 
quaes serão entregues aos senhores que os reclamarem, e 
reexportados para fóra do Brazil.  
 

 
Acerca de referida Lei Argemiro Gurgel (2004, p.20) comenta que: 

 

Constituída de nove artigos, a Lei Feijó, no primeiro deles, declarava 
livres todos os escravos que entrassem no Brasil a partir da data de 
sua promulgação. Essa cláusula obteve uma importância histórica 
porque, nas décadas posteriores, foi utilizada por escravos e 
advogados como argumento jurídico para pleitearem o direito à 
alforria. 

 

 

 

Explica o mesmo autor: 

 
Quando procuramos investigar, no corpo da lei, os elementos 
causadores de dificuldades para a sua aplicação, entendemos que, 
apesar de sua aparente severidade, ela desconsiderou o acordo 
assinado entre o Brasil e a Inglaterra em 1826, segundo o qual o 
tráfico era entendido como um ato de pirataria, o que permitia a 
ingerência da marinha britânica no aprisionamento e julgamento dos 
traficantes. Essa atitude veio, na verdade, favorecer aqueles 
importadores que continuaram trabalhando na clandestinidade, 
porque, a partir de então, eles passaram a ser subordinado 
exclusivamente às autoridades nacionais (GURGEL, 2004 p. 21) 

 

Desta forma o tráfico permanecia um movimento fortíssimo que apesar das 

penas impostas os escravos importados continuavam cativos, porque, conforme 

ensina Adriane Eunice de Paula Roos (2007, p. 05/06) ―a Lei de 7 de novembro, 

num período de 52 anos após a sua promulgação, nunca foi invocada em favor da 

liberdade‖. 

Tem-se, assim, que a lei já nasceu com indícios de fracasso porque ―Na 

verdade, seus legisladores nunca tiveram a intenção de fazer uma norma que, na 

prática, resultasse na suspensão definitiva do tráfico, mas apenas uma lei ―para 

inglês ver‖ (GURGEL, 2004, p. 22) 
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 Apesar de não ser praticada em sua essência a Lei Diogo Feijó sofreu por 

muitas vezes tentativas de revogação, no entanto conforme Argemiro Gurgel (2004, 

p. 23) ―a preocupação desses senhores com a nova lei antitráfico não estava 

relacionada ao acesso à mercadoria, e sim à garantia do direito de propriedade. 

A professora Keila Grinberg, (2012), no entanto, afirma que embora nunca 

tenha sido aplicada nunca foi revogada. Porém, muitas ações de liberdade 

começaram a chegar na Corte de Apelação do Rio de Janeiro ―que tinham como 

argumento principal terem sido, seus autores, vítimas do tráfico clandestino, sendo, 

por isso, além de injustamente (como, de resto, o foram todas as escravizações), 

ilegalmente escravizados.‖(GRINBERG, 2012, p. 02), 

A situação ficou ainda mais crítica quando muitos escravos haviam cruzado a 

fronteira com o Uruguai e voltaram ao Brasil. 

 

 
Mais complicada ainda era a resposta quando se tratava de escravos 
habitantes do extremo sul do Império, nas áreas de fronteira com a 
recém-criada República Oriental do Uruguai ao argumentarem que, 
por terem cruzado a fronteira com aquele país e depois retornado ao 

Brasil, deveriam ser enquadrados nos casos previstos pela lei 
de 1831, e portanto libertados assim que voltassem a pisar em 

território brasileiro.(GRINBERG, 2012 p. 02) 
 

Por volta do ano de1844 ―o governo inglês dirigia sua atenção para encontrar 

um entendimento sobre a renovação do tratado de 1826, que garantia à marinha 

inglesa o direito de vistoriar navios brasileiros suspeitos de contrabando durante 

quinze anos, a partir do dia em que o tráfico fosse abolido.‖ (GURGEL, 2004 p. 25) 

 Conforme Argemiro Gurgel (2004) em razão da ineficácia da lei brasileira, a 

fim de combater severamente o tráfico de escravos a Inglaterra em 8 de agosto de 

1845 aprovou o projeto de Aberdeen no qual considerava o tráfico de escravos um 

ato de pirataria e, independente de acordos firmados, cabia à marinha inglesa 

capturar e julgar navios brasileiros. 

Assim na tentativa de demonstrar a preocupação do Brasil em banir o tráfico  

foi necessário a aprovação de nova lei nacional de repressão ―mas que por outro 

lado, não ameaçasse a posse das mercadorias adquiridas pelos grandes 

fazendeiros rurais.‖ (GURGEL, 2004 p. 26) 
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2.1.5 Lei Eusébio de Queirós – Lei nº 581 de 04 de setembro de 1850 

 

Em razão de a Lei anterior não ter sido revogada de acordo com Argemiro 

Gurgel (2004, p. 28) esta Lei buscou ―[...] suprimir os pontos que porventura 

representassem ameaça ao direito de propriedade dos senhores rurais, em especial 

o relativo à situação irregular dos milhares de africanos que entraram ilegalmente no 

país após 7 de novembro de 1831‖ 

Referida Lei tratava da repressão ao tráfico de africanos no Império. Assim 

dispõe o art. 1º: 

 
Art. 1º As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, e 
as estrangeiras encontradas nos portos, enseadas, ancoradouros, ou 
mares territoriaes do Brasil, tendo a seu bordo escravos, cuja 
importação heprohibida pela Lei de sete de Novembro de mil 
oitocentos trinta e hum, ou havendo-os desembarcado, serão 
apprehendidas pelas Autoridades, ou pelos Navios de guerra 
brasileiros, e consideradas importadoras de escravos. 
Aquellas que não tiverem escravos a bordo, nem os houverem 
proximamente desembarcado, porêm que se encontrarem com os 
signaes de se empregarem no trafico de escravos, serão igualmente 
apprehendidas, e consideradas em tentativa de importação de 
escravos.  

 

A aplicação de referida lei foi bem sucedida e ―[...] conseguiu relativo apoio 

dos fazendeiros, satisfazendo, ao mesmo tempo, os opositores brasileiros e ingleses 

do tráfico, na medida em que deixava o traficante com a responsabilidade quase que 

total pelo ―infame comércio‖ (GURGEL, 2004 p. 28) 

Em 1852 conforme relata Argemiro Gurgel (2004) que o tráfico estava 

praticamente extinto. Entre outras razões destacam-se:  

 
Entre essas motivações, destacamos, em primeiro lugar, uma 
mudança na opinião pública nacional, principalmente nas áreas 
açucareira e algodoeira do nordeste, que viam na paralisação do 
comércio internacional de africanos uma saída para saldar suas 
dívidas, vendendo os seus cativos para as áreas em expansão no 
sul; em segundo, o medo revelado por alguns autores nacionais em 
relação ao futuro da nação em termos de estrutura racial; finalmente, 
a força política do governo conservador, que controlava amplamente 
a Câmara e o Conselho de Estado, aspecto nunca antes identificado 
durante todo esse período de país independente. (RODRIGUES 
apud GURGEL, 2004 p. 28/29 ). 
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Adriane Eunice de Paula Roos (2007, p. 07) em seu artigo acerca da 

escravidão colonial afirma que: 

 

A Lei de 1850 invocou a de 1831, uma vez que subsistia na de 1850 
a razão de ser daquela outra, que era a proibição do tráfico, a 
punição do traficante e a conseqüente libertação do africano, objeto 
do tráfico, isto é, a destruição da mercadoria do contrabando. A 
importação não havia cessado em 1850, e por isso a Lei Eusébio de 
Queirós tomou providências mais enérgicas contra a repressão do 
tráfico.  

 

2.2 O MOVIMENTO ABOLUCIONISTA 
 

A partir da metade do século XIX a Inglaterra visando o mercado brasileiro 

passou a pressionar o Brasil quanto à abolição da escravatura. Tem-se que as Leis 

Diogo Feijó e Eusebio de Queiros editadas em 1831 e 1850, respectivamente, 

tinham em sua essência a repressão e punição ao tráfico (ROOS, 2007), porém, a 

partir da lei do Ventre Livre é que houve manifestadamente o início da libertação dos 

escravos se não de forma concreta ao menos seria um indicativo que orientava para 

a conquista da sociedade livre que, segundo narra a história viria com a Lei Áurea 

em 13 de maio de 1888. 

 

2.2.1 A Lei do Ventre Livre – Lei n.º 2.040, de 28 de setembro de 1871 

 

Esta Lei declarava livres os nascidos a partir daquela data: 

Art. 1º Os filhos de mulher escrava que nascerem no Imperio 
desde a data desta lei, serão considerados de condição livre. 

 § 1º Os ditos filhos menores ficarão em poder o sob a 
autoridade dos senhores de suas mãis, os quaes terão obrigação de 
crial-os e tratal-os até a idade de oito annos completos.  Chegando o 
filho da escrava a esta idade, o senhor da mãi terá opção, ou de 
receber do Estado a indemnização de 600$000, ou de utilisar-se dos 
serviços do menor até a idade de 21 annos completos.  No primeiro 
caso, o Governo receberá o menor, e lhe dará destino, em 
conformidade da presente lei.  A indemnização pecuniaria acima 
fixada será paga em titulos de renda com o juro annual de 6%, os 
quaes se considerarão extinctos no fim de 30 annos.  A declaração 
do senhor deverá ser feita dentro de 30 dias, a contar daquelle em 
que o menor chegar á idade de oito annos e, se a não fizer então, 
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ficará entendido que opta pelo arbitrio de utilizar-se dos serviços do 
mesmo menor. (BRASIL, 1871) 

 

Depreende-se da leitura dessa lei que os nascidos a partir de 1871 estariam 

livres com uma condição de ficar com sua mãe sob a tutela dos senhores até oito 

anos completos. A partir daí duas opções se abriam: ou o senhor da mãe receberia 

uma indenização do Estado ou utilizaria os serviços deste até 21 anos de idade. 

 

A grande maioria dos senhores das mães dos ingênuos optou pela 
utilização dos serviços deles. Já que os haviam criado até os oito 
anos, idade a partir da qual começavam a ser realmente úteis, era 
natural que quisessem conservá-los e usufruir de seus serviços até 
que completassem vinte e um anos. Misturando-se com a senzala, 
no dia-a-dia, os ingênuos não eram diferenciados dos escravos e 
recebiam o mesmo tratamento que estes, tendo sido muito 
freqüentes as suas queixas, ou de seus familiares, pelos castigos e 
maus-tratos que lhes eram indevidamente aplicados. (ROOS, 2007 
p.09) 
 
 

2.2.2 A Lei dos Sexagenários – Lei n.º 3.270, de 28 de setembro de 1885 

 

Conforme Roos (2007, p. 12 ) O projeto ―do elemento servil‖ apresentado pelo 

Barão de Cotegipe, foi aprovado transformando-se em Lei nº 3270 de 28 de 

setembro de 1885. Esta lei é também conhecida por ―Lei dos Sexagenários‖, e ―Lei 

Saraiva-Cotegipe‖, que concedia a alforria aos escravos além de 60 anos mas 

estipulava a obrigatoriedade da prestação de serviços por mais três anos ou até 65 

anos. 

Adriana Eunice de Paula Roos (2007, p. 14) explica acerca das cartas de 

liberdade envolvendo o judiciário: 

 

Quanto às cartas de liberdade, estas carregavam consigo vários 
sentidos, além da outorga da liberdade a um escravo, e muitas vezes 
tal concessão transformava-se em uma espécie de compromisso 
tácito de lealdade entre o senhor e seu escravo. A efetividade desse 
mecanismo exigia o cumprimento dos atos pactuados. Cabia, então, 
ao sistema judiciário não apenas os reconhecer, como também e, 
principalmente, legitimar e proteger esses atos, no caso de serem 
desrespeitados por alguma parte ilegítima interessada em violar a 
vontade senhorial.  
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 A intervenção do juízo era exceção, posto que, geralmente, se estabelecia um 

acordo consensual de alforria. 

 

2.2.3 Lei Áurea – Lei nº 3.353 de 13 de maio de 1888 

 

A Lei 3.353 de 13 de maio de 1.888, conhecida por Lei Áurea2, sancionada pela 

princesa Isabel na condição de princesa regente declarou extinta a escravidão no 

Brasil com apenas dois artigos conforme preceitua o texto da lei in verbis: 

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 Assembléia 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. 

Nesse cenário, Fernandes (2015) acentua que: 

 

Os registros dos anais parlamentares dão conta de que os dias que 
antecederam a aprovação da Lei Áurea foram agitados no 
Parlamento e fora dele.  
Aprovada em tempo recorde, uma vez que, proposta à Câmara dos 
Deputados em 8 de maio pelo ministro da Agricultura, ―em ordem de 
Sua Alteza a Princesa Imperial‖, foi aprovada já em 13 de maio de 
1888, pelos votos favoráveis de 83 deputados contra 10 contrários.  
Joaquim Nabuco, em discurso entrecortado (FERNANDES, 2015, p. 
66) 
 

 

A libertação do escravo promovida pela lei não passou pela esteira da utópica 

ideologia isonômica, mas, foi sim, uma resposta ao apelo do modo capitalista de 

produção e, assim, ―A manipulação do processo de desescravização, procurando-se 

imprimir-lhe um ritmo lento e gradual, demonstra a utilização das instituições para a 

                                                           
2Lei Áurea:lei que aboliu a escravidão no Brasil, assinada em 13 de maio de 1888 pela  
princesa Isabel. "Áurea" quer dizer "de ouro" e a expressão refere-se ao caráter glorioso da 
lei que pôs fim a essa forma desumana de exploração do trabalho. Disponível em: 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/lei-aurea-princesa-isabel-sancionou-a-
lei-que-pos-fim-a-escravidao.htm?cmpid=copiaecola 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/lei-aurea-princesa-isabel-sancionou-a-lei-que-pos-fim-a-escravidao.htm?cmpid=copiaecola
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/lei-aurea-princesa-isabel-sancionou-a-lei-que-pos-fim-a-escravidao.htm?cmpid=copiaecola
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conformação da estrutura econômica e social em benefício dos detentores do 

poder.‖(FERNANDES, 2015, p. 67) 

Desta forma, conforme a mesma autora, a abolição para uns foi um ato de 

misericórdia das elites, representada pela princesa Isabel, que promoveu a redenção 

dos cativos, enquanto que para outros apenas uma nova fase do mercado de 

consumo, conforme sinaliza Fernandes: 

 

Para outros, ao reverso, a legislação ligada à desescravização, de 
doação não teve nada. Estava, isto sim, ligada às exigências 
capitalistas de formação de um mercado de trabalho e de consumo, 
visando à inserção do Brasil em um novo estágio da divisão 
internacional do trabalho. (FERNANDES, 2015 p. 55) 
 

 

Registra-se, pois, uma substituição conceitual da relação homem e trabalho, 

porque o escravo libertou-se de seu senhor e penhorou sua força de trabalho para a 

formação de um processo de produção capitalista no qual o seu preço agora seria o 

seu salário e assim como bem acentua Fernandes (2015, p. 67) ―da formação social 

na qual o homem é a mercadoria para a formação social na qual a mercadoria é a 

força de trabalho do homem‖.  

Neste ponto, convém salientar o pensamento de Joaquim Nabuco (1988, p. 

68): 

 

Eis o que foi a escravidão, e por isso quando a história tiver de 
sentenciála, não querendo mais no reinado da igualdade lembrar aos 
povos que houve uma época em que metade da humanidade esteve 
ajoelhada aos pés da outra, poderá denominar esse de todos, o 
maior atentado dos homens contra Deus, por uma palavra que lhe 
ficará reservada. 

 
 

E, assim, incursionando pela fase da história do homem e sua relação com o 

trabalho no Brasil colônia tem-se o quadro que mais expressa a afronta à dignidade 

humana: os açoites, as marcas, o tronco, a falta de lei, a exclusão. 
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2.3 O TRABALHO ASSALARIADO E A FORMA JURÍDICA DA ESCRAVIDÃO 

CONTEMPORÂNEA 

 

Antecedendo à discussão acerca da existência do trabalho escravo na 

atualidade, convém mencionar a relação entre capital e trabalho que subjaz à essa 

temática como protagonista da desigualdade social e econômica advinda dessa 

relação. Pela teoria marxiana, Pachukanis (1988, p. 70) define que no entender de 

Marx:  

 

A sociedade capitalista é, antes de tudo uma sociedade de 
proprietários de mercadorias. Isto quer dizer que as relações sociais 
dos homens no processo de produção tomam uma forma coisificada 
nos produtos do trabalho que aparecem uns em relação aos outros 
como valores. 
 

 

Essa relação se constitui de acordo com Karl Marx através da venda e 

compra da força de trabalho. Nesse entender, Pachukanis (1988 pg 69) analisa que 

―o trabalhador assalariado, ao contrário, surge no mercado como livre vendedor da 

sua força de trabalho e, por essa razão, a relação de exploração capitalista se 

realiza sob a forma jurídica de contrato‖. 

O professor Marcio Bilharino Naves explica que de acordo com Marx  nessa 

relação há a existência de dois sujeitos proprietários que trocam entre si o que cada 

um possui, qual seja, de um lado um sujeito que tem a força do trabalho à venda e 

do outro, o dono do capital, com interesse na compra. Constitui, dessa maneira, a 

mercantilização do trabalho. 

 
É assim que a compra e venda da força de trabalho pode aparecer 
como um simples negócio jurídico, no qual dois titulares de direitos, 
iguais e livres, no pleno gozo de suas capacidades jurídicas, 
celebram um acordo que exprime, de forma perfeita e acabada, as 
suas vontades de proprietários de mercadorias. (NAVES, 2001, p. 
03) 

 

Ao tratar da liberdade do homem em vender sua força de trabalho Marcio 

Naves (1996) destaca – a partir de Marx -, que as transações mercantis se realizam 

através da troca. 
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Aqui podemos encontrar o homem reduzido à sua ―essência‖: no ato 
de troca de si mesmo o homem realiza a sua liberdade, portanto, a 
liberdade do homem aparece no ato de disposição de si como 
mercadoria, onde o homem se torna um proprietário que carrega em 
si, em sua ―alma‖, o objeto de seu comércio, um proprietário que 
realiza em si mesmo a qualidade de sujeito e de objeto de direito 
(NAVES, 1996, p. 169).  
 

 

Nesse tear, entende-se que o trabalho na relação capitalista é mercadoria 

vinculada ao proprietário que dela pode dispor quando queira em troca de salário em 

condição de igualdade e, por assim ―a liberdade e a igualdade são determinações do 

valor de troca, necessárias para que o homem possa ser ‗comercializado‘‖ (NAVES, 

2001 p. 04).  

Portanto, a decisão de venda da força de trabalho se faz em função da 

necessidade gritante da percepção de salário. Tal círculo mercantil impulsiona o 

capitalismo cada vez mais a exploração de mão-de-obra. De acordo com o professor 

Marcio Naves (2001, p. 4): 

 

Ora, esse movimento, ao mesmo tempo em que permite que uma 
das condições essenciais para a constituição da relação de capital se 
cumpra – a compra da força de trabalho pelo possuidor do dinheiro–, 
também impede que se veja que essa relação é uma relação de 
exploração dessa força de trabalho, mediante a qual o capitalista 
extrai do operário trabalho não pago.  

 

Da análise, extrai-se que o trabalho assalariado enseja que o vendedor da 

força de trabalho, o trabalhador, esteja sempre em desigualdade econômica nessa 

relação, posto que, dele depende sua subsistência e, desta forma, o capitalismo 

expande o acúmulo de riquezas na mão de seus agentes. 

Para Livia Mendes Moreira Miraglia (2008, p. 50) ―é ilegítima qualquer prática 

empresarial que vise à obtenção do lucro em detrimento do homem-trabalhador, que 

avilte as condições de labor e que mitigue as normas de saúde e segurança no meio 

ambiente do trabalho‖. 

No Brasil, o trabalho assalariado teve inicio após a libertação dos escravos 

que, na verdade, foi apenas uma abertura para um novo modelo de produção, ou 

seja, o capitalismo. Assim, o trabalho livre seria condição para o Brasil migrar para a 

nova realidade mundial. 



47 
 

 Em verdade a classe assalariada permaneceria dominada pelos detentores 

do capital, o que já ocorria no escravismo colonial, pois ―o lucro obtido na aquisição 

de escravos para revenda era exorbitante, sendo certo que no Brasil o tráfico 

negreiro esteve na origem de grandes fortunas‖ (COMPARATO, 2013 p. 03).  

Para Alexandre de Freitas Barbosa (2016, p. 12) ―A abolição não significou a 

emergência do trabalho assalariado. Deu lugar a várias formas de trabalho não 

escravo‖. 

O trabalho assalariado ganhou maior consistência no início do século XX com 

a chegada de trabalhadores europeus para substituir a mão de obra escrava. No 

entanto, a condição de semi-escravidão permanecia, conforme assevera Fábio 

Konder Comparato (2013, p. 04): 

 

Para se ter uma ideia das condições de semiescravidão em que se 
desenvolvia à época o trabalho assalariado, basta considerar o fato 
de que entre as reivindicações dos grevistas de 1917 constavam as 
seguintes: abolição do caráter criminal das associações sindicais; 
extinção do trabalho de menores de  
14 anos nas fábricas e oficinas; vedação do trabalho noturno para as 
mulheres e os trabalhadores menores de 18 anos; jornada de oito 
horas, quando ela era na generalidade de mais de 13 horas; e 
aumento em 50% do salário por trabalho extraordinário. 

 

 

Explica, ainda, Comparato (2013, p. 04) que ―como sabido, tais pleitos só 

vieram a ser reconhecidos oficialmente a partir da Revolução de 1930, mas a 

criação das associações sindicais fez-se de cima para baixo, segundo o modelo 

fascista, o que até hoje mantém a organização oligárquica dos sindicatos.‖ 

Ainda, Matos e Ramos (2016, p. 393) anotam que: 

 

Não se pode perder de vista que a quase totalidade dos 
trabalhadores industriais brasileiros estava alijada dos processos 
políticos institucionais. Sua ação, através das lutas sindicais, só 
começa a produzir consequências importantes a partir da década de 
1930 e, mesmo assim, sob fortes protestos das elites econômicas, 
sempre prontas a canalizar suas insatisfações por meio de um golpe 
ou de uma intervenção militar. 
 

Como legado da escravidão colonial constituída pela propriedade do escravo 

ao seu senhor tutelado pelo Estado, ainda hoje, não obstante ser tipificado como 

crime, constata-se inúmeros casos de trabalho escravo no Brasil.  
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Desta forma, para além da escravidão colonial, no Brasil subsiste a 

escravidão nos moldes contemporâneos. Essa nova forma de escravidão se 

apresenta de forma velada com o intuito de exploração ao trabalhador com o único 

fim de obter vantagem econômica. 

Jeane Sales e Vitor Araújo Filgueiras (2013) exploram essa temática e 

identificam a distinção entre a escravidão colonial e a escravidão contemporânea. 

Os autores entendem que ―a distinção conceitual entre os fenômenos, corolário da 

diferença real entre eles, é essencial não apenas para a apreensão da realidade, 

bem como para o profícuo enfrentamento político do problema.” (SALES; 

FILGUEIRAS, 2013, p. 39) 

Desta forma os autores apresentam o seguinte conceito: 

   

O trabalho escravo típico era política de Estado, previsto em lei e 
mantido sob coerção direta do proprietário e/ou dos aparelhos 
repressivos estatais. O ser humano, e não a força de trabalho, era a 
própria mercadoria. Não havia exército industrial de reserva e o 
controle direto de cada trabalhador era fundamental para a produção 
do excedente. As condições degradantes de trabalho eram corolário 
da coação direta e legalmente estabelecida entre produtores e 
proprietários.O trabalho escravo é formalmente proibido pelo Estado 
no Brasil contemporâneo. Os trabalhadores não são eles mesmos a 
mercadoria, não sendo vendidos no mercado. (SALES;  
FILGUEIRAS, 2013, p. 40) 
 

 

Entende-se, então, que o trabalho escravo contemporâneo é aquele em que o 

empregador aproveitando-se da situação de vulnerabilidade, sujeita o trabalhador a 

atividade laboral em condições degradantes com a não observância das normas 

trabalhistas. 

O obreiro, na verdade, em condição de vulnerabilidade pela ausência de 

emprego e desconhecimento de seus direitos, aceita falsas promessas feitas pelo 

próprio empregador ou pelo seu representante aliciante conhecido como 

popularmente como ―gato‖. Assim, pela necessidade de trabalho é enganado e 

submetido às mais perversas práticas de exploração. 

De acordo com Fabio Konder Comparato (2013, p. 20) ―a atual incidência da 

escravidão no Brasil ocorre, sobretudo, de um lado, em domínios rurais ligados à 

agroexportação, e, de outro lado, nas grandes metrópoles, com a exploração de 

trabalhadores estrangeiros no setor de tecelagem.‖ 
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Assim pode-se inferir que a escravidão contemporânea é marcada pela 

sujeição dos trabalhadores em face do empregador pela necessidade econômica, 

pois precisam de dinheiro para sua subsistência e de sua família e, por essa razão, 

se submetem às mais duras condições de trabalho e, muitas vezes, o salário não é 

suficiente para fazer frente às dívidas contraídas com o patrão. Por outro lado, o 

empregador, em questão dos lucros auferidos, explora a mão de obra sem, contudo, 

pensar no sujeito-cidadão que existe em razão do trabalho. 

 

2.4 A ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA NA FORMA DA LEI 
 

Em conformidade com a legislação pátria, são formas que contemporizam o 

trabalho escravo: o trabalho forçado; as condições degradantes de trabalho; as 

jornadas exaustivas de trabalho e a servidão por dívida. 

O Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei no 2.848, de 7de dezembro de 1940), 

institui no artigo 149 a condição caracterizadora da redução à condição análoga à de 

escravo: 

 

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: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à 
violência. 
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: 
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;  
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. 
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 
I – contra criança ou adolescente; 
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.  
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2.4.1 O Trabalho Forçado 

 

O Trabalho forçado constitui uma das formas de escravidão moderna. É um 

fenômeno de alcance mundial cujas formas se manifestam através da coação, da 

imposição, da privação de liberdade. 

A Convenção nº 29 da Organização Internacional do Trabalho - OIT define 

trabalho forçado conforme disposto no art 2º. 

 

Artigo 2º 
1. Para fins desta Convenção, a expressão "trabalho forçado ou 
obrigatório" compreenderá todo trabalho ou serviço exigido de uma 
pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual não se tenha 
oferecido espontaneamente. 

 

Depreendem-se da leitura desse artigo diversas práticas de trabalho de 

maneira coercitiva considerando sua abrangência nas atividades econômicas nas 

quais o trabalhador está inserido com o uso de sua força de trabalho. Tal prática 

abusiva constitui em crime e que gera grande violação aos direitos humanos 

fundamentais. 

 

2.4.2 O Trabalho Degradante 

 

O trabalho degradante está intimamente ligado à violação da dignidade do 

trabalhador quando submetido a péssimas condições de labor como ambiente 

insalubres e precários, sem alimentação adequada e saneamento básico. 

 Na concepção de Marcio Tulio Viana apud Livia Miraglia (2008 p.145)  o 

trabalho degradante pode ser elencado sob cinco categorias, quais sejam: 

 

1. A primeira categoria de condições degradantes se relaciona com o 
próprio trabalho escravo “stricto sensu”. Pressupõe, portanto, a falta 
explícita de liberdade. Mesmo nesse caso, porém, a idéia de 
constrição deve ser relativizada. Não é preciso que haja um fiscal 
armado ou outra ameaça de violência. [...] a simples existência de 
uma dívida crescente e impagável pode ser suficiente para tolher a 
liberdade. A submissão do trabalhador à lógica do fiscal não o torna 
menos fiscalizado. 
2. A segunda categoria se liga com o trabalho. Nesse contexto 
entram não só a própria jornada exaustiva de que nos fala o CP – 
seja ela extensa ou intensa – como o poder diretivo exacerbado, o 
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assédio moral e situações análogas. Note-se que, embora também o 
operário de fábrica possa sofrer essas mesmas violações, as 
circunstâncias que cercam o trabalho escravo – como a falta de 
opções, o clima opressivo e o grau de ignorância dos trabalhadores – 
as tornam mais graves ainda. 
3. A terceira categoria se relaciona com o salário. Se este não for 
pelo menos o mínimo, ou se sofrer descontos não previstos na lei, já 
se justifica a inserção na lista suja. 
4. A quarta categoria se liga à saúde do trabalhador que vive no 
acampamento da empresa – seja ele dentro ou fora da 
fazenda.Como exemplos de condições degradantes teríamos a água 
insalubre, a barraca de plástico, a falta de colchões ou lençóis, a 
comida estragada ou insuficiente. 
5. Mas mesmo quando o trabalhador é deslocado para uma periferia 
qualquer, e de lá transportado todos os dias para o local de 
trabalho,parece-nos que a solução não deverá ser diferente. Basta 
que a empresa repita os caminhos da escravidão, desenraizando o 
trabalhador e não lhe dando outra opção que a de viver daquela 
maneira. Esta seria a quinta categoria de condições degradantes. 
(grifo do autor) 
 

 

2.4.3 Jornada Exaustiva 

 

 A jornada exaustiva refere-se à condição de submissão à extenuantes 

jornadas de trabalho as quais causam danos à saúde do trabalhador.  

A Jornada de trabalho é o período de tempo que o trabalhador dispensa ao 

trabalho sendo que a legislação trabalhista brasileira estabelece a duração da 

jornada de trabalho conforme art 58 da CLT3: 

 

Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados 
em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas 
diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. 
 

O acréscimo à jornada normal de trabalho tem limite de 02 (duas) horas e 

acréscimo de 50% no valor da hora normal. Art. 59 CLT: 

 

Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas 
suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante 
acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato 
coletivo de trabalho. 

 
                                                           
3 Consolidação das Leis do Trabalho – CLT decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
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Na questão em apreço, empregadores mantêm sua atividade empresarial 

com jornadas de trabalho além do limite estabelecido pela norma vigente. 

 

2.4.4 Servidão por Dívida 

 

 Esse tipo de servidão envolve um débito que o trabalhador contrai com o 

empregador, geralmente ilegal e de forma abusiva, pois se refere, geralmente a 

transportes, gastos com alimentação, moradia . Assim o trabalhador prende-se ao 

empregador pela dívida.  

Dados extraídos do site da OIT Brasil revelam o número de trabalhadores 

libertados no período compreendido entre 1995 a 2015 e que viviam em condição 

análoga à escravidão: 

 

 Entre 1995 e 2015, foram libertados 49.816 trabalhadores que 
estavam em situação análoga à escravidão no Brasil. 

 Os trabalhadores libertados são, em sua maioria, migrantes internos 
ou externos, que deixaram suas casas para a região de expansão 
agropecuária ou para grandes centros urbanos, em busca de novas 
oportunidades ou atraídos por falsas promessas. 

 95% dos trabalhadores libertados são homens, 83% têm entre 18 e 
44 anos de idade e 33% são analfabetos. 

 Os dez municípios com maior número de casos de trabalho escravo 
do Brasil estão na Amazônia, sendo oito deles no Pará. 

 Tradicionalmente, a pecuária bovina é o setor com mais casos no 
país. No entanto, há cerca de dez anos intensificaram-se as 
operações de fiscalização em centros urbanos, até que em 2013, 
pela primeira vez, a maioria dos casos ocorreu em ambiente urbano, 
principalmente em setores como a construção civil e o de 
confecções. 

 

Especificamente no ano de 2015, de acordo com reportebrasil.org.br um total 

de 1.111 (um mil cento e onze) trabalhadores foram libertos da condição de escravo, 

no entanto, a média de resgate tem se reduzido ultimamente. 

Geograficamente o maior índice de resgate ocorreu na região Sudeste do 

Brasil totalizando 668 pessoas, ou seja, 60% desse total de 2015. 

Dos setores da economia a agricultura despontou com o maior número de 

trabalhadores libertados em 21%. A construção civil em 15% e a pecuária bovina 

14%. 
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O setor de confecções, também, evidencia estreita relação com o trabalho 

irregular, à margem da legislação. 

Jeane Sales e Vitor Araújo Filgueiras (2013) apresentam dados do setor de 

confecções: 

 

 O setor de confecções evidencia que parece haver uma relação 

direta entre o crescimento das grandes marcas e a depredação da 
força de trabalho. A Collins, por exemplo, uma das que mais crescem 
no país, aumentou seu número de lojas de 20, em 2004, para 87, em 
2009. Enquanto isso contratou trabalhadores, entre janeiro de 2009 e 
junho de 2010, por 78 oficinas irregulares, que produziram mais de 
1,8 milhão de peças sem que qualquer empregado tivesse seu 
contrato de trabalho formalizado. Nesse processo, a empresa teria 
sonegado mais de R$ 137,2 milhões de FGTS e, aproximadamente, 
R$ 400 mil do INSS (PYL, 2011) (SALES; FILGUEIRAS, 2013, p. 36.) 

 

Os autores destacam: 

 

Os flagrantes são comuns no setor de confecções de roupas. Nos 
últimos anos, há diversos exemplos de resgates de empregados que 
trabalhavam para a Zara, C&A, Marisa, Pernambucanas, GAP, 
dentre outras grandes marcas nacionais e internacionais. Para 
ilustrar as condições de trabalho impostas, foi constatado em São 
Paulo, em 2010, que a rede de lojas Marisa estava diretamente 
articulada à exploração criminosa de 16 bolivianos e um peruano – 
endividados, sem carteira assinada, alojados em local com 
instalações elétricas expostas e extintores vencidos ao lado de 
tecidos. As jornadas de trabalho começavam às 7h e chegavam até 
às 21h: (SALES;FILGUEIRAS, 2013, p. 36). 
 

 

A importância atribuída à humanização do trabalho e, por conseqüência à 

valorização do trabalhador é temática de debates em nível internacional. 

Nesse contexto a OIT – Organização Internacional do Trabalho promove a 

regulamentação das relações de trabalho ao convencionar a conjugação do trabalho 

decente à manifestação da justiça social. 
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2.5  ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT 
 

 

A Organização Internacional do Trabalho -  OIT4 criada como parte do Tratado 

de Versalhes (1919) é uma agência especializada do sistema das Nações Unidas. 

Com sede em Genebra é a única agência desse sistema com estrutura tripartite 

composta por representantes dos trabalhadores, empregadores e dos governos. 

 OIT é o organismo Internacional responsável pela elaboração, adoção, 

aplicação e promoção das Normas Internacionais do Trabalho objetivando 

regulamentar as relações de trabalho através de Convenções, protocolos, 

recomendações, resoluções e declarações os quais são discutidos e adotados na 

Conferência Internacional do Trabalho (CIT). As Convenções quando ratificadas por 

um país passa a compor o seu ordenamento jurídico. 

OIT funda-se no princípio da realização da justiça social através de normas 

que visem à realização do trabalho decente desempenhando basilar papel na 

elaboração de políticas econômicas, sociais e trabalhistas ao longo de sua 

existência 

O Brasil figura entre os membros fundadores da OIT cuja atuação é 

caracterizada pelo apoio na promoção do trabalho decente, combate ao trabalho 

forçado, trabalho infantil e ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual entre 

outras ações. 

Acerca do trabalho decente: 

 

Trabalho decente, então, é um conjunto mínimo de direitos do 
trabalhador que corresponde: à existência de trabalho; à liberdade de 
trabalho; à igualdade no trabalho; ao trabalho com condições justas, 
incluindo a remuneração, e que preservem sua saúde e segurança; à 
proibição do trabalho infantil; à liberdade sindical; e à proteção contra 
os riscos sociais. (BRITO FILHO apud MIRAGLIA, 2008, p. 129) 
 

 

Disserta, ainda, Brito Filho apud Livia Miraglia, 2008, p. 88) que ―Dar trabalho, 

e em condições decentes, então, é forma de proporcionar ao homem, direitos que 

decorrem desse atributo que lhe é próprio: a dignidade.‖ 

                                                           
4Informações extraídas do site oficial da OIT no Brasil: www.oitbrasil.org.br 

 

http://www.oitbrasil.org.br/


55 
 

Evidente, portanto, que o assalariamento pressuposto do trabalho livre do 

modelo de produção capitalista moderno, não significa a inexistência do trabalho 

escravo contemporâneo. Antes persiste, apesar dos discursos inflamáveis a 

enaltecer o trabalho digno, o continuar da escravidão colonial sob novos contornos. 

Assim, a escravidão contemporânea sujeita o trabalhador ao massacre 

conduzido pelos novos senhores do capital e, assim, importa se romper com essa 

tirania como último resquício da sensatez humana. 
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CAPÍTULO 3. DIGNIDADE E IGUALDADE E A (DES)CONSTRUÇÃO DOS 

VALORES SOCIAIS DO TRABALHO 

 

 
 

A globalização neoliberal quer o não-Estado ou, pelo menos, o 
Estado do não-direito, no qual governantes cumprem ordens do 
comando econômico internacional, o qual, à sua vez, é supra estatal 
e tem como única finalidade o lucro, obtido a qualquer preço, mesmo 
que seja o preço do homem.  
Nesse modelo estatal, ou pouco estatal, ou, pelo menos, estatal tão 
pouco público, o homem é nada em si mesmo; vale pelo que paga e 
paga pelo que pede. Nesse caso, o Estado é não um ente de 
inclusão, mas uma causa de exclusão, porque representa os 
interesses de quem detém o poder econômico político não-estatal, 
aquele que se orienta pelos seus próprios e únicos interesses 
particulares e, nessa condição, é agente que exclui todo aquele que 
não atenda a tais fins. 

 
Min.Carmem Lucia Antunes Rocha in O princípio da dignidade da 

pessoa humana e a exclusão social, 2004 
 

 

Este capítulo tem por escopo apresentar o respeito ao princípio da 

Dignidade e da Igualdade como mecanismos de intervenção para a construção dos 

valores sociais do trabalho os quais têm por fim a realização da Justiça Social e da 

emancipação humana. Apresenta as conquistas e a precarização do trabalho e a 

construção da subcidadania. 

 

3.1 A VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 
HUMANA 

 

O conceito de trabalho é uma construção que se perfaz através dos séculos. 

Teólogos e filósofos muito contribuíram para a percepção do valor que o trabalho 

possui na dimensão existencial humana. Atualmente sob a lógica capitalista, o 

trabalho tornou-se um meio de produção, um gerador de lucros.  

No entanto, cabe salientar que o trabalho, independentemente de ser um dos 

fatores de produção, deve ser considerado em sua dimensão subjetiva, relacionado 

à idéia de valor, de realização pessoal. Nesse ideário, tem-se que no trabalho o 

homem realiza suas aspirações e potencialidades. 
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Consoante os ensinamentos de Amauri Mascaro Nascimento e Sônia 

Mascaro Nascimento (2015), a igreja tem seu posicionamento a favor da valorização 

do trabalho humano destacando a doutrina social da igreja através das Encíclicas. 

 
Considerando o trabalho como algo que participa da dignidade 
pessoal do homem e merece a mais alta valoração, a doutrina social 
da Igreja tem um forte sentido humanista emprega teses entre as 
quais o ―justo salário‖ mediante participação dos trabalhadores nos 
lucros dos empregadores, direito de associação par que os 
trabalhadores possam manifestar as suas opiniões e obter melhores 
contratos de trabalho, direito a uma condição digna da atividade 
profissional, direito ao emprego, tudo segundo uma visão 
transcendental da destinação do ser 
humano.(NASCIMENTO;NASCIMENTO, 2015, p. 65) 

 

O preâmbulo da Carta Encíclica Laborem Exercens5 do Pontífice João Paulo 

II exalta o trabalho como marca particular do homem e da humanidade e que o 

distingue das demais criaturas: 

Feito à imagem e semelhança do mesmo Deus no universo visível e 
nele estabelecido para que dominasse a terra,o homem, por isso 
mesmo, desde o princípio é chamado ao trabalho. O trabalho é uma 
das características que distinguem o homem do resto das criaturas, 
cuja actividade, relacionada com a manutenção da própria vida, não 
se pode chamar trabalho; somente o homem tem capacidade para o 
trabalho e somente o homem o realiza preenchendo ao mesmo 
tempo com ele a sua existência sobre a terra. Assim, o trabalho 
comporta em si uma marca particular do homem e da humanidade, a 
marca de uma pessoa que opera numa comunidade de pessoas; e 
uma tal marca determina a qualificação interior do mesmo trabalho e, 
em certo sentido, constitui a sua própria natureza. 

 

Tratando do valor subjetivo do trabalho humano o Pontífice alerta que ― antes 

de mais nada o trabalho é « para o homem » e não o homem « para o trabalho». E 

por esta conclusão se chega a reconhecer justamente a preeminência do significado 

subjectivo do trabalho sobre o seu significado objectivo.‖ 

 

                                                           

5Carta Encíclica Laborem Exercens do Sumo Pontífice João Paulo II. 
Disponívelem:https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_14091981_laborem-exercens.html 
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Ensina, ademais, referendada Encíclica: 

 

No entanto, à luz da análise da realidade fundamental de todo o 
processo económico e, primeiro que tudo, das estruturas de 
produção — qual é, justamente, o trabalho — importa reconhecer 
que o erro do primitivo capitalismo pode repetir-se onde quer que o 
homem seja tratado, de alguma forma, da mesma maneira que todo 
o conjunto dos meios materiais de produção, como um instrumento e 
não segundo a verdadeira dignidade do seu trabalho — ou seja, 
como sujeito e autor e, por isso mesmo, como verdadeira finalidade 
de todo o processo de produção. 

 

Nesses termos tem-se que: 

 
Em verdade, tudo restaria mais harmônico se capital e trabalho 
reconhecesse a mútua dependência, fato que se evidência em 
análise mais abrangentes, aquelas que tomam em consideração 
atividade em geral e não somente a lógica  individualizadora do 
agente econômico atomizado no mercado. A valorização do trabalho 
diz mesmo com a necessária intervenção do Estado nesta relação, 
posto que a parte mais fraca, embora mais numerosa se vê 
submetida ao domínio imperativo dos capitais. O contexto 
macroeconômico deve oferecer oportunidades eqüitativas tanto para 
o capital como para o trabalho. (PETER, apud MORAES, 2008, p. 
50) 

 

A fim de integrar a relação capital e trabalho a Constituição Federal do Brasil 

de 1988 consolidou em seu texto caput do artigo 170 que a ordem econômica 

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna. Desta forma, tem-se que ao tempo em que se 

estimula a livre iniciativa busca-se proteger a parte hipossuficiente da relação, 

mormente o valor subjetivo da dignidade. 

 

Diríamos, então, que incorporar um valor social ao trabalho humano 
já faz parte da história constitucional brasileira e, nesse passo, a 
mais eloqüente idéia a surgir quando observamos tal exaltação é que 
o trabalho não pode, de maneira alguma, ser assumido friamente 
como mero fator produtivo; é, sim fonte de realização material, moral 
e espiritual do trabalhador. (SILVA NETO apud MORAES 2008, pg 
46) 

 

No entender de Airton Pereira Pinto (2006, p. 54) ―tendo o homem dignidade 

como ser que individual e insubstituível, não pode ter preço como as coisas; não 

pode ser usado como meio para o alcance de fins por outro ser humano‖.  
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A dignidade como valor inerente à pessoa humana foi, manifestadamente, 

protegida na esfera mais alta de um ordenamento jurídico, ou seja, a Constituição 

Federal. 

Desta forma, a Constituição Federal brasileira de 1988 expressamente 

reconheceu a dignidade como fundamento do Estado Democrático de direito no 

Título direcionado aos Princípios Fundamentais dispondo no artigo 1º in verbis: 

 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dosEstados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democráticode Direito e tem como fundamento: 
[...] 
III - a dignidade da pessoa humana 

 

Em conformidade com o entendimento de Josué Lafayete Petter apud Débora 

Brito de Moraes (2008, pg 48): 

 

Quando a Constituição Federal identifica a Dignidade da pessoa 
humana como fundamento da República, que se estrutura como um 
Estado Democrático de Direito, fácil notar que sua importância 
transcende aos próprios princípios constitucionais, pois a dignidade, 
sendo o fundamento mais solidamente alicerçado em nossas 
estruturas, imanta, por assim dizer, todos os aspectos culturais da 
vida em sociedade e, de um modo muito especial, o Direito.(grifo do 
autor) 
 

 
Nesse sentido, invoca-se o ser humano como fim do direito e assim, conforme 

Airton Pereira Pinto (2006, p. 120) ―o ser humano destinatário do direito é um só, 

porque uma só é a dignidade a si inerente‖.  

A proteção à dignidade conferida no texto constitucional como valor supremo 

decorre de que todos devem se respeitados em sua mais íntima esfera bem como a 

existência de condições para subsistência. Nesse contexto, desponta o valor ao 

trabalho humano, pois estreita relação há entre a dignidade e valoração do trabalho 

como princípio norteador dos direitos sociais. 

No entender de Airton Pereira Pinto (2006, p. 121): 

 

O destino fundante de todo o direito é e deverá ser sempre a 
dignidade humana realizável em suas diversas dimensões – social, 
econômica, individual, coletiva, cultural. Onde esta exigência não 
estiver presente, o direito pode ser legítimo formalmente, mas resulta 
inexigível, devendo deixar de figurar como direito justo no sistema 
jurídico. 
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Carmem Lúcia Rocha (2004, pg 01) concorda que: 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana entranhou-se no 
constitucionalismo contemporâneo, daí partindo e fazendo-se valer 
em todos os ramos do Direito. A partir de sua adoção se estabeleceu 
uma nova forma de pensar e experimentar a relação sociopolítica 
baseada no sistema jurídico; passou a ser princípio e fim do Direito 
contemporaneamente produzido e dado à observância no plano 
nacional e no internacional.  

 

A dignidade humana sob o enfoque das relações de trabalho tem-se que a 

obediência a essa garantia constitucional ocorre na proporção em que o 

empregador, enquanto detentor do poder sobre o trabalhador respeita e oferece 

condições dignas de trabalho e respeito à personalidade humana. 

Ao conjunto de direitos e Deveres expressos no artigo 5º da Constituição 

Federal do Brasil tem-se: 

 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 
[...] 
 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante; 

 

Sob a ótica do tratamento desumano dispensado aos trabalhadores em 

condição de trabalho escravo avulta-se a afronta a essa proteção constitucional.  

Os Tribunais reconhecem a prática do trabalho escravo como total 

aviltamento à dignidade humana na pessoa do trabalhador como se verifica no 

Acórdão6 do TRT-1 - Recurso Ordinário RO 00002071820125010004 (TRT-1) 

publicado em 1/10/2016:  

                                                           

6 Recurso Ordinário.TRT-1 - Recurso Ordinário RO 00002071820125010004 (TRT-1) 
disponível em: 
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=TRABALHO+AN%C3%81LOGO+AO+
DE+ESCRAVO&p=3&l=365dias 
 

https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/412012201/recurso-ordinario-ro-2071820125010004
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/412012201/recurso-ordinario-ro-2071820125010004
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/412012201/recurso-ordinario-ro-2071820125010004
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/412012201/recurso-ordinario-ro-2071820125010004
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=TRABALHO+AN%C3%81LOGO+AO+DE+ESCRAVO&p=3&l=365dias
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=TRABALHO+AN%C3%81LOGO+AO+DE+ESCRAVO&p=3&l=365dias
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TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO. TRABALHO 
DEGRADANTE CARACTERIZADO. INDÚSTRIA TÊXTIL. 
REPARAÇÃO MORAL. 

1. O trabalho escravo contemporâneo atinge tanto a liberdade do 
trabalhador quanto a sua dignidade. Sobre o tema, convergem as 
Convenções 29 e 105 da OIT, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e a Constituição Federal de 1988, no esforço de abolir o 
trabalho escravo, assegurar um meio ambiente de trabalho salubre e 
condições dignas de labor. 

2. Consoante o art. 149 do Código Penal Brasileiro, o trabalho em 
condições análogas a de escravo abarca quatro tipos distintos: i) o 
trabalho forçado; ii) o trabalho em condições degradantes; iii) o 
trabalho em jornadas exaustivas, e; iv) o cerceio da liberdade de 
locomoção em contexto do trabalho. O trabalho degradante comporta 
um tipo conceitual que é configurado por um feixe plástico de atos 
ilícitos adotados pelo empregador, de modo distinto da submissão à 
jornadas exaustivas, caracterizada por uma só prática reiterada. 
Conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o trabalho 
degradante é a modalidade de trabalho análogo à escravidão mais 
recorrente, no campo e no meio urbano, ante aos mecanismos e 
subterfúgios adotados para camuflar o aviltamento à dignidade do 
trabalhador. 

3. Na hipótese, o complexo probatório demonstra o trabalho em 
condições degradantes, confirmando as seguintes, dentre outras, 
práticas ilícitas sincrônicas adotadas pela ré: a) exigência de metas 
excessivas; b) a falta de urbanidade dos prepostos, inclusive, com 
emprego de insultos, ameaças e coações (assédio institucional); c) 
falta de estipulação da contraprestação pelas peças produzidas, não 
obstante o salário fosse por tarefa (o qual combina os critérios de 
unidade de obra com unidade de tempo); d) a não concessão do 
intervalo intrajornada (medida de segurança e medina no trabalho); 
e) insuficiência quantitativa de banheiros e restrição em sua 
utilização pelas empregadas; f) restrição ao acesso à água; g) 
adoecimento da empregada tendo como causa o trabalho. 

4. Diante deste quadro, mantem-se a condenação da ré no 
pagamento da indenização por dano moral, com a redução de seu 
valor para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com a ressalva do 
entendimento desta Relatora Designada no que concerne ao 
quantum indenizatório. 

Maria do Perpétuo Socorro Wanderlei (2009) entende que a observância a 

esse princípio ocorre já na estrutura do contrato de trabalho vez que a relação de 

subordinação concorre para o desequilíbrio econômico e social entre as partes e 

assim ―leva a que haja uma possibilidade mais eminente de violação do respeito à 

dignidade da pessoa humana e, por essa razão, é de maior exigibilidade também, 

que o empregador esteja sujeito à sua observância. (WANDERLEI , 2009 p. 110) 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621211/artigo-149-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40


62 
 

Disserta, ademais, a mesma autora que: 

 

Com efeito, a nova ética sobre a pessoa humana propugna como 
pressuposto da dignidade humana o preceito da intangibilidade da 
vida humana e, ao referir o conjunto de condições – físicas, materiais 
e culturais, como conseqüências do princípio, exorta a observância 
das condições mínimas de existência e alude aos direitos à liberdade 
e à igualdade. (WANDERLEI, 2009 p. 112) 
 

Nelson Camatta Moreira e Rodrigo Francisco de Paula (2015, p. 196) 

defendem que ―especialmente quanto aos valores e princípios da igualdade e da 

dignidade humana, elementos intrínsecos à própria noção de cidadania, essas 

marcas distintivas são indeléveis.‖ 

Nesse universo de construções conceituais acerca da dignidade humana 

paira um antagonismo que versa sobre a realidade presente na sociedade calcada 

na desigualdade social que aporta nas barras dos Direitos Fundamentais criados 

para a realização da justiça social. Com efeito, no submundo dos excluídos a 

instituição da dignidade requer a garantia de condições mínimas de subsistência.  

Carmem Lucia Rocha (2004, p. 02) expõe que: 

 

No Brasil, esse princípio constitucionalmente expresso convive com 
subhomens empilhados sob viadutos, crianças feito pardais de praça, 
sem pouso nem ninho certo, velhos purgados da convivência das 
famílias, desempregados amargurados pelo seu desperdício 
humano, deficientes atropelados em seu olhar sob as calçadas 
muradas sobre a sua capacidade, presos animalados em gaiolas 
sem porta, novos metecos errantes de direitos e de Justiça, 
excluídos de todas as espécies, produzidos por um modelo de 
sociedade que se faz mais e mais impermeável à convivência 
solidária dos homens. 

 

Discorre a autora que: 

 

Não é novo, nem mesmo raro, que constituições traduzam 
excelentes propostas, mas não sejam capazes de concretizar os 
projetos dos povos que as formulam. Ou talvez sejam mesmo os 
povos, seus autores, que não as conseguem concretizar.  
Na América Latina, particularmente, tem sido uma constante ter-se a 
norma, mas não a sua aplicação, o seu acatamento, a sua 
observância, especialmente pelos governantes, caudilhos com gana 
de poder e ojeriza a limites, mais ainda a direitos. (ROCHA, 2004, 
p.02) 
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No Brasil a exclusão social tem suas raízes cravadas na exploração humana 

vivenciada na origem de seu descobrimento e assim conforme o sociólogo 

Betinho7apud Carmem Lucia Rocha (2004, p. 02) ―de um lado, senhores, 

proprietários, doutores. Do outro, índios, escravos, trabalhadores, pobres. Isso 

significa produzir riqueza pela produção da pobreza‖. 

No que concerne as muitas faces dessa exclusão tem-se que na perspectiva 

das relações homem e trabalho há estreita associação entre a precarização do 

trabalho e a miséria social oriunda da condição sócio-econômica do povo brasileiro 

promovendo o nascimento de grande massa de subcidadãos, não obstante, 

conforme Rocha (1999, p. 13) ―o que mais se considera como a marca da sociedade 

contemporânea é a da que advém das condições sociais do homem em relação a 

seu desempenho profissional‖. Portanto, ao se invocar o princípio da dignidade e da 

igualdade busca-se diminuir o abismo social erigido no sistema de direito burguês 

pátrio.  

Desta forma, em relação à questão social: 

 

Ao longo das várias repúblicas formadas desde a Abolição da 
Escravatura e o fim da Monarquia, a questão social passou a ser um 
elemento essencial das formas e movimentos da sociedade nacional. 
As várias modalidades de poder estatal, compreendendo o 
autoritarismo e a democracia, defrontam-se com ela. Está presente 
nas rupturas políticas ocorridas em 22, 30, 37, 45 e 64, para 
mencionar algumas. Dentre os impasses com os quais se defronta a 
Nova República iniciada em 1985 destaca-se também a relevância 

da questão social.(IANNI apud MOREIRA e PAULA, 2015, p. 
201) 
 

 

 Para os citados autores (2013) a modernidade alcançou o país trazendo em 

seu bojo as disparidades sociais herdadas do Brasil Colônia e Império o que causa 

um déficit de cidadania e, assim, a igualdade como imaginário das sociedades 

modernas sobre o qual se assenta a ordem social não ocorreu no Brasil, antes, 

porém, a naturalização da desigualdade, pressuposto da subcidadania. 

                                                           
7 Herbert José de Souza (1935-1997), conhecido como Betinho, foi um sociólogo brasileiro e 
ativista dos direitos humanos no Brasil. Seu trabalho mais importante foi o projeto "Ação da 
Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida". Disponível em: 
https://www.ebiografia.com/betinho/ 
 

https://www.ebiografia.com/betinho/
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3.2. MODERNIDADE BRASILEIRA: O DIREITO E A PRECARIZAÇÃO DO 
TRABALHO NA CONSTRUÇÃO DA SUBCIDADANIA 

 

De acordo com os estudos realizados para a presente pesquisa tem-se que 

em fins do século XIX com a libertação dos escravos surgiu um contingente de 

pessoas livres, porém, sem qualificação e desempregadas iniciando um processo de 

migração do campo para a zona urbana. 

Desta forma ―a ausência de trabalhadores escravos levou à necessidade de 

contratação de imigrantes europeus, cujo assalariamento começava a inviabilizar a 

atividade rural.‖ (PONT, 2005 p. 08). Assim, a chegada dos europeus atraídos pela 

oferta de emprego nas pequenas indústrias nascentes no Brasil deu início às 

mudanças sociais e econômicas porque, de acordo com Juarez Varallo Pont (2005, 

p. 10): 

 

De um lado, traziam a experiência na organização do trabalho e a 
especialização de mão-de-obra, fundamentais nessa fase da 
incipiente indústria nacional. De outro, traziam idéias novas no 
campo da organização coletiva do trabalho, a partir do aprendizado 
obtido nas lutas operário-sindicalistas com que tiveram contato na 
Europa, onde predominavam os postulados das correntes 
doutrinárias do socialismo reformista, que mais tarde tomou a feição 
anarquista. 
 

 

Recai sobre eles a influência socialista na formação das organizações 

trabalhistas e o movimento operário brasileiro da primeira República como retrata a 

análise: 

 

Mesmo que se considere as oscilações conjunturais que marcam a 
história da atuação da classe trabalhadora no Brasil, como aliás a de 
qualquer outro país, é inegável que de 1906 a 1919/1920 foram os 
anarquistas os maiores responsáveis pelo novo tom que caracterizou 
o perfil e a atuação dos setores organizados do movimento 

operário.(GOMES apud PONT 2005, p. 12) 
 

 

O fortalecimento do movimento operário fez eclodir manifestações violentas, 

greves, preocupando, sobremaneira, o governo e as elites conforme discorre Pont 

(2005, p. 14) que ―a ―questão social‖ (movimentos sociais e sindicais), fortemente 

influenciada pelo anarco-sindicalismo, começava a preocupar o governo e as elites. 
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Transformada em ―questão de polícia‖, contra essa mobilização social é 

desencadeada uma forte repressão.‖ 

De acordo com Jorge Luiz Souto Maior (2014, p 02):  

 

A assinatura, pelo Brasil, do Tratado de Versalhes, em 1919, impõe 
que se ponha em discussão a conveniência da adoção de uma 
legislação trabalhista no Brasil, sendo que o período é coincidente 
com o aumento da consciência dos trabalhadores em torno de sua 
organização política. 
 

 

Importa destacar que conforme acentua Nascimento e Nascimento (2015, p. 

140) ―para o direito do trabalho, o Tratado de Versalhes (1919) assumiu especial 

importância, pois dele surgiu o projeto de organização internacional do trabalho‖. A 

década de 20 marcou o antagonismo das classes: de um lado o operariado 

organizado na luta por direitos decorrentes da embrionária relação assalariada e de 

outro as elites marcam resistência à criação de normas trabalhistas. Conforme Souto 

Maior: 

 

A década de 20 será marcada pela resistência explicita ao advento 
de uma legislação trabalhista no Brasil, assim como à atuação dos 
sindicatos,  o que já era bastante intenso, e do Partido Comunista. 
Nesse período, o argumento utilizado é o de que as classes sociais 
estão em harmonia, não havendo necessidade da criação de direitos 
aos trabalhadores, afinal, não há sequer insatisfação da parte dos 
trabalhadores. Além disso, corre-se o risco de torná-los indolentes e 
insubordinados. (SOUTO MAIOR, 2014, p. 02) 
 

 

Da análise superficial dos primeiros movimentos operários percebe-se que 

desde esse tempo, o trabalhador se organizou na reivindicação por melhores 

condições de trabalho cuja luta foi na alicerçada na busca pela justiça social. Nas 

décadas seguintes após 1930 o governo liderado por Getúlio Vargas promoveu o 

nascimento da legislação trabalhista. 

No final do século XIX, o cenário produtivo era limitado a pequenas empresas, 

escassas indústrias e pequeno número de trabalhadores assalariados. Assim, ―foi 

nesse contexto socioeconômico, de início do processo de industrialização e, por 

isso, de poucos trabalhadores assalariados, que surgiram as primeiras leis 

trabalhistas para o setor urbano da sociedade, no governo populista de Getúlio 
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Vargas‖ (OLIVEIRA , 2009 p. 48). A era Vargas principiou a marcha para a 

industrialização e mudanças nas relações de trabalho. 

Ainda, de acordo com Isaura Barbosa de Oliveira (2009, p. 49): 

 

No período compreendido entre as décadas de 1930 e 1970, o 
mercado de trabalho se estruturou em torno da relação 
empregatícia assalariada, com registro formal, possibilitando, com 
isso, sua expansão, pois reduziram-se o desemprego e as outras 
formas de trabalho sem registro, incorporando grande parcela da 
população em idade ativa ao estatuto do trabalho brasileiro. 
 

 

Com o avanço da industrialização e a importação dos modelos de produção 

americana Taylorismo/fordismo registrou-se um incremento econômico brasileiro, no 

entanto, aponta Isaura Barbosa de Oliveira (2009, p. 49/50) que surgiram muitos 

problemas na relação de trabalho como contratos sem o devido registro em carteira, 

baixos salários e desigualdades sociais. Registrou-se uma corrida dos trabalhadores 

rurais para os centros urbanos, o êxodo rural. Essa migração aumentou a população 

em busca de trabalho, gerando um excedente de mão-de-obra conforme indica 

Oliveira, 2009): 

Assim, muito embora tenha havido um aumento dos postos de 
trabalho, o movimento de migração campo-cidade aumentou em 
demasia a população que estava em busca de trabalho, o que 
redundou na criação de um grande excedente de força produtiva que 
acabou reduzindo a pressão por melhorias nas condições de 

trabalho.(OLIVEIRA, 2009 p. 50) 
 

Nesse contexto de concentração da massa assalariada e capital desenvolveu-

se o capitalismo e, ao mesmo tempo, perquiriu-se o direito do trabalho como forma 

de limitar o poder do empregador. 

 
 
Em que pese o Direito do Trabalho ter sido criado num contexto 
histórico em que o interesse político sobrepujava o social, o fato é 
que o surgimento da legislação trabalhista se deu de forma 
intervencionista, possuindo na figura do Estado a segurança para a 
obtenção de direitos e garantias, ainda que mínimas. De mais a 
mais, possibilitou a construção doutrinária no sentido de conferir a 
este ramo jurídico o caráter protetivo ao hipossuficiente da relação 
trabalhista. A título ilustrativo, tem-se a aplicação, já nesta época, do 
Princípio da Irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, haja vista a 
criação de normas que se sobrepõem a certos interesses individuais 
civilistas, em benefício do sujeito do trabalho com o objetivo de 
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impedir a imposição do capital em razão de seu poderio econômico. 
(OLIVEIRA, 2009, p. 84) 

 

 Vale salientar que ao tempo em que emergia o processo de industrialização 

registra-se a preocupação em assegurar ao trabalhador medidas protetivas 

inicialmente esparsas e incipientes, mas que já indicaria a direção para a 

consolidação da legislação trabalhista. 

 

3.2.1 O primeiro governo Vargas (1930-1945): Trabalho e Cidadania 

 

Como já exposto anteriormente, o primeiro governo de Getulio Vargas 

priorizou o fortalecimento das normas trabalhistas, inicialmente esparsas, e, assim, o 

Estado passou a intervir de forma massiva no contexto das relações de trabalho. 

Nesse período nasceram vários direitos trabalhistas. Conforme expõe Juarez 

Varallo Pont (2005, p. 35) criou-se o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

―como reconhecimento pelo Estado da importância dos trabalhadores com os 

cidadãos de pleno direito e como parte dos compromissos políticos assumidos com 

a classe trabalhadora.‖ No entanto, a elite se opôs a esse movimento pró-operário 

assumindo uma postura anti-trabalhista, fomentando boicotes que acarretaram 

greves. 

Acerca da Constituição de 1934, diz Isaura Barbosa de Oliveira (2009) 

 

Após a promulgação da Constituição de 1934 (primeira constituição 
brasileira a trazer em seu bojo, de maneira apartada – artigos 115 a 
143, no capítulo da Ordem Econômica e Social –, normas 
trabalhistas), que garantiu, sob a influência da Constituição alemã de 
1919, maior liberdade e autonomia aos sindicatos, dentre outros 
direitos trabalhistas (isonomia salarial, salário mínimo, jornada de 
trabalho, proteção do trabalho das mulheres e dos menores, repouso 
semanal e férias anuais remuneradas), o governo federal, através da 
decretação do estado de sítio, em 1935, e da ditadura, de 1937, 
reassumiu o controle das políticas voltadas à área trabalhista, 
elidindo quaisquer manifestações contrárias ao interesse do governo 
e aprofundando-se, por isso, o modelo sindical oficial corporativista 
vinculado ao Estado e criado para exercer funções delegadas do 
poder público. (OLIVEIRA, 2009 p. 86) 

 

O ambiente de conflitos e reivindicações foi propício para a criação da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943 como uma maneira de reunir em 
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um só documento todas as leis até então esparsas. Na visão de Juarez Varallo Pont 

(2005): 

 
Nota-se que a CLT reconhecia/regulamentava os direitos sociais do 
trabalho e ao mesmo tempo inibia as lutas trabalhistas e sindicais. 
Protegia os empregadores do conflito, mas não impedia o 
descumprimento da legislação por parte dos mesmos. Exercia função 
fiscalizadora e judiciária através do aparato estatal do trabalho, ou 
seja, como nos dias atuais, o Ministério do Trabalho fiscaliza e a 
Justiça do Trabalho processa, julga e delibera. (PONT, 2005 p. 
38/39) 

 

Contudo, de acordo com Jorge Luiz Souto Maior (2014, p. 07): 

 
Mas, o advento dessa legislação estava ligado, precisamente, à 
intenção de organização dos fatores de produção para 
desenvolvimento do modelo capitalista, sendo que no aspecto do 
trabalho seria importante o seu disciplinamento, que se daria pela 
contrapartida de direitos, mas não direitos que fossem, efetivamente, 
aplicados, tanto que em maio de 1932, no auge da edição da nova 
legislação, foi editado o Decreto n. 21.396, instituindo as Comissões 
Mistas de Conciliação, no âmbito do Ministério do Trabalho, Indústria 
e Comércio com o fim específico de difundir a ideia de conciliação 
para a solução dos conflitos coletivos entre empregados e 
empregadores. 

 

O Estado como interventor na relação capital e trabalho é evidenciado na 

análise de Juarez Varallo Pont (2005, p. 35): 

 

Nota-se a posição estrategista do governo em tentar conciliar os 
interesses dos trabalhadores e dos empresários. De um lado, o 
governo temia a massa trabalhadora que, pela força, ameaçava o 
seu poder. De outro, o governo via a classe empresarial como uma 
ameaça pela falta de apoio. De todo modo, as leis trabalhistas 
serviram para manter uma ordem política, ainda que em caráter 
precário. 

 

A dinâmica da estabilidade política e a consolidação do capitalismo pairavam 

sobre a extensão dos direitos sociais. Nesse contexto, salienta Souto Maior (2014, p. 

06): 

Importa compreender que a ampliação da legislação trabalhista a 
partir de 1930 ligou-se ao projeto de implementação do modelo de 
capitalismo industrial, sendo que este é dependente de uma classe 
operária que se submeta ao trabalho fabril e esta submissão muito 
mais facilmente se atinge por meio das contraprestações fornecidas 
pela legislação, que, ao mesmo tempo, serve ao propósito de 
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organizar o processo produtivo, criando a previsibilidade de condutas 
do trabalhador na medida em que seus direitos são exigíveis quando 
atendidos os requisitos fáticos do trabalho contínuo.  

 

Assim, pode-se afirmar que o Direito do Trabalho seja um instrumento a 

serviço da proteção ao trabalhador em face da exploração capitalista sobre o 

trabalho. No entanto, todo o conjunto de normas destinadas a proteger o trabalhador 

não muda a relação de subordinação do empregado à supremacia do capital 

fomentador da desigualdade econômica e social na relação. 

 

3.3 A PRECARIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
 

 Como é cediço, o direito acompanha a dinâmica da sociedade e do ambiente 

econômico. No entanto, ainda constitui o instrumento de equalização entre as partes 

que compõe a relação trabalhista ao limitar o poder do empregador sobre o 

empregado. Destarte, o direito do trabalho passa por transformações com vistas a 

minimizar garantias e direitos do trabalhador contrariando as conquistas históricas, o 

que será objeto de análise a seguir. 

 

3.3.1 Flexibilização do direito do Trabalho 

 

No cenário contemporâneo o modelo de acumulação de capital tende à 

crescente demanda por redução de custos, achatamento da estrutura 

organizacional, priorização de tecnologias com vistas à execução de tarefas que 

limitam a contratação e ainda reduz a margem de erros que recaem sobre o 

retrabalho, entre outros fatores sintomáticos de um processo denominado de 

flexibilização do direito do trabalho. 

De acordo com Ricardo Antunes (2000, p. 35) o neoliberalismo e o sistema 

produtivo atual imbuído de caráter destrutivo têm provocado desemprego e 

precarização do trabalho como também nefastos danos ao meio ambiente. Desta 

forma, ―entre tantas destruições de forças produtivas, da natureza e do meio 

ambiente, há também, em escala mundial, uma ação destrutiva contra a força 
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humana de trabalho, que se encontra hoje na condição de precarizada ou excluída.” 

(ANTUNES, 2000 p. 36 - grifo do autor) 

Nesse sentido, faz relevo a explicação de Amauri Mascaro Nascimento e 

Sônia Mascaro Nascimento (2015, p. 289): 

 
O processo produtivo contemporâneo é mais competitivo, afetando o 
capital e o trabalho: há uma visão de curto prazo nas empresas; a 
ordem é cortar custos; surgem fusões, aquisições, formação de 
grupos econômicos, reestruturação, reengenharia; há demanda por 
trabalhadores especializados e crescimento do desemprego, que 
atinge os trabalhadores até mesmo com alta escolaridade. 

 
 

A proposta é de flexibililizar a rigidez da norma trabalhista tutelada pelo 

Estado, sob o discurso ideológico de garantir a solução da crise e do desemprego. 

Assim, tem-se que a norma trabalhista favorável ao trabalhador não é compatível 

com a realidade econômica. 

De acordo com Débora Brito Moraes (2008, p. 28): 

 
As tendências atuais do vínculo de emprego integram um processo 
vasto de transformação da sociedade e da Economia. A elevada taxa 
de desemprego, o desemprego estrutural, a crescente precarização 
salarial e do trabalho, o trabalho autônomo e o informal, refletem as 
dificuldades crescentes de inserção da maior parte da população 
economicamente ativa no mercado de trabalho, bem como primam 
por uma melhor regulação estatal. 

 

 

A intenção de flexibilizar a legislação trabalhista a fim de reduzir os custos da 

produção é império da ordem econômica, cuja adequação consiste em alterações 

que restringem direitos trabalhistas. As mudanças protagonizadas decorrem de 

estratégias empresariais as quais visam incrementar a competitividade, mas que 

incorrem em problemas como desempregos, baixos salários e acentuado problema 

social. 

Segundo Isaura Barbosa de Oliveira (2009): 

 

Faz-se mister entender que, muito embora a flexibilização seja 
tratada como uma maneira de combate ao desemprego e à 
informalização, ela é, de fato, apenas uma forma que o capital tem 
de aguçar a competitividade entre os trabalhadores, a sua 
passividade em relação à exploração, a sua insegurança no trabalho, 
precarização das relações de trabalho e a perda de consciência de 
classe para possibilitar-lhe o lucro. Sabe-se que, ao contrário, a 
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flexibilização gera desemprego, subcontratação, informalidade, 
conforme já ressaltado. (OLIVEIRA, 2009, p. 40) 

 

Amauri Mascaro Nascimento e Sônia Mascaro Nascimento afirmam que a 

partir de estudos publicados pela OIT no ano 2000 Negociar La Flexibilidad o termo 

flexibilização pode ser assim conceituado: 

 

O estudo conceitua emprego flexível como toda a forma de trabalho 
que não seja a tempo completo e não tenha duração indefinida 
incluindo o tempo parcial, o temporário, que corresponde ao nosso 
contrato a prazo determinado, o eventual ou intermitente, o emprego 
para qualificação profissional, como a aprendizagem e o contrato 
estacional, que é o nosso contrato de trabalho sazonal ou para 
atividade transitória, como a hotelaria em determinadas épocas do 
ano, para concluir que diversos fatores contribuem para a variação 
média da antiguidade no emprego e não apenas a forma de 

contratação. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2015, p. 279) 
 

 Os autores admitem que as pessoas defensoras do modelo de Estado 

intervencionista a favor do hipossuficente da relação trabalhista não são a favor da 

flexibilização enquanto ―os adeptos incondicionais da economia de mercado vêem a 

flexibilização como a solução para os problemas trabalhistas da empresa.‖ 

(NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2015, p. 279). Nesse sentido, entende-se que as 

medidas de flexibilização do direito trabalhista apontam para o afastamento da 

intervenção do Estado nas relações de trabalho ficando a tutela trabalhista ao 

encargo dos sindicatos. 

 Esta é a lógica capitalista no entendimento de Ricardo Antunes (2000, p.38): 

 
É preciso que se diga de forma clara: desregulamentação, 
flexibilização, terceirização, bem como todo esse receituário que se 
esparrama pelo ―mundo empresarial‖, são expressões de uma lógica 
societal onde o capital vale e a força humana de trabalho só conta 
enquanto parcela imprescindível para a reprodução deste mesmo 
capital. Isso porque o capital é incapaz de realizar sua auto 
valorização sem utilizar-se do trabalho humano. Pode diminuir o 
trabalho vivo, mas não eliminá-lo. Pode precarizá-lo e desempregar 
parcelas imensas, mas não pode extinguí-lo. (grifo do autor) 

 

 De acordo com Antunes (2000) o mundo do trabalho vive uma crise sem 

precedentes cujas mutações aconteceram a partir dos anos 70. Para o autor, um 

dos elementos constitutivos dessa situação foi a crise estrutural do capital, pois ―esta 

crise fez com que, entre tantas outras conseqüências, o capital implementasse um 
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vastíssimo processo de reestruturação do capital, com vistas à recuperação do ciclo 

de reprodução do capital‖ ( ANTUNES, 2000, p. 39). 

 Outro elemento importante para Ricardo Antunes (2000) é a expansão do 

neoliberalismo dos anos 70: 

 
a enorme expansão do neoliberalismo a partir de fins de 70 e a 
consequente crise do welfarestate, deu-se um processo de regressão 
da própria socialdemocracia, que passou a atuar de maneira muito 
próxima da agenda neoliberal. O Neoliberalismo passou a ditar o 
ideário e o programa a serem implementados pelos países 
capitalistas, inicialmente no centro e logo depois nos países 
subordinados, contemplando reestruturação produtiva, privatização 
acelerada, enxugamento do estado, políticas fiscais e monetárias, 
sintonizadas com os organismos mundiais de hegemonia do capital 
como Fundo Monetário Internacional (grifo do autor). (ANTUNES, 
2000, p. 40)  

 
 

Necessário, nesse momento, conceituar neoliberalismo como: 

 

Um conjunto de políticas adotadas pelos governos 
neoconservadores, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 
70 e propagadas pelo mundo a partir das organizações multilaterais 
criadas pelo acordo de Bretton Woods (1945)", quais sejam,o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial.‖ (MORAIS, apud 
PASSAIA e POLICARPO, 2013, p. 05) 

 

Na década de 90 o mundo assistiu aos efeitos da globalização dos mercados; 

a ascensão da tecnologia informacional; a mobilidade do capital e a expansão do 

neoliberalismo. Nesse cenário há de se considerar que a adoção das políticas 

neoliberais pelos países latino-americanos teve como consequência a crise do 

desemprego e exclusão social. 

 

Todavia, o quê se viu foi uma sucessão de crises que provocou 
significativo aumento da exclusão social, os resultados foram ruins e 
os países periféricos passaram a sentir-se cada vez mais vulneráveis 
e ameaçados por fluxos de recursos especulativos e surtos de 
liquidez seguidos de períodos recessivos. (PASSAIA e POLICARPO, 
2013, p. 07) 

 

De acordo com Eder Gustavo Passaia e Douglas Policarpo (2013) no Brasil a 

adoção do neoliberalismo começou na década de 90 quando deu início as reformas 

como ajuste fiscal, privatizações, abertura comercial, porém não diferente dos 

demais países, esse período foi seguido por recessão e desemprego. 
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Finalizam os autores que ―O preço da estabilização na década de 1990 no 

país era pago pelo dinheiro das privatizações e capitais especulativos, sendo que, 

passada essa fase abundante dos primeiros anos, vieram o desemprego e a 

recessão.‖ (PASSAIA; POLICARPO, 2013, P. 08)  

Na visão de Jorge Luiz Souto Maior (2014, p. 41): 

 
Ainda que a Constituição de 1988 tenha avançado bastante na 
proteção dos trabalhadores, dada a conjuntura política favorável, em 
1989, o mundo entra de vez na onda neoliberal, que atinge o Brasil, 
de forma intensa na década de 90.  
Os direitos trabalhistas, então, passam a ser vistos como custos e 
mais ainda como privilégios injustificáveis, ainda mais diante dos 
―novos paradigmas da produção‖ que apontavam para o ―fim dos 
empregos‖. Assim, os trabalhadores, que ostentam ou defendem 
esses direitos, eram visto como os culpados pelas crises 
econômicas. 

 

Souto Maior (2014) chama de ataques ao direito trabalhista todas as 

pretensões de reformas da norma trabalhista, já não bastante as violências e 

repressões que os trabalhadores sofreram no período de ditadura. O mesmo autor 

relatou algumas leis que foram introduzidas e que significaram grandes perdas ao 

trabalhador dentre as quais se podem destacar: 

 

Medida Provisória n. 1.053, de 30 de junho de 1995, que criou o 
Plano Real, pelo qual se proibiram os reajustes salariais com base 
em índice inflacionário e a realização de negociação coletiva, como 
forma de reajustar salários com base e índices de preços; a Lei n. 
9.504/97, que afastou o vínculo de emprego na prestação de 
serviços em campanhas eleitorais; a Lei n. 9.601/1998, que criou o 
―contrato provisório‖, pelo qual passou a ser possível a formação de 
um vínculo por prazo determinado sem vinculação a qualquer motivo 
específico, a não ser o fato de estar previsto em um instrumento 
coletivo desde que destinado ao aumento do número de empregados 
da empresa, com a contrapartida econômica da redução do FGTS de 
8 para 2%; a Lei n. 9.601/1998, que regulou o ―banco de horas‖, 
permitindo, em síntese, o trabalho em horas extras sem o pagamento 
correspondente, mediante compensação de horas dentro do período 
de cento e vinte dias, que logo depois passou a ser de 12 (doze) 
meses [...]; a Lei n. 10.243/01, que, alterando o art. 458, da CLT, 
afastou a natureza salarial de diversas parcelas recebidos pelo 
trabalho em contraprestação pelo trabalho prestado. (SOUTO 
MAIOR, 2014, p. 42) 
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Ainda, conforme Souto Maior (2014) a CLT foi alvo de muitos ―ataques‖ sob o 

argumento de estar desatualizada e inviável tanto em 1993 quando esta completou 

50 anos como em 2013 ao completar 70 anos. 

Em relação à Legislação Trabalhista, Souto Maior (2014, p. 54) informa que 

economistas como o ex-ministro Pazzianoto e o economista José Pastore entendem 

que ―existem muitas ações na Justiça do Trabalho por culpa da legislação, que 

instiga conflitos e causa desestímulo às contratações por parte das empresas‖. 

 Tendo como pano de fundo a solução para o desemprego recentemente, não 

obstante o esforço protecionista da CLT, a norma trabalhista brasileira sofreu 

considerável reforma patrocinada pela Lei 13.467/20178. 

Sancionada em 13 de julho de 2017 pelo atual presidente da República 

Michel Temer, a proposta da referida lei é dispensar maior ênfase às convenções 

coletivas, ou seja, o acordo realizado entre sindicatos dos trabalhadores e dos 

empregadores, conferindo aos sindicatos maior articulação e, dessa forma, 

prevalece o negociado sobre o legislado. 

Ao total a lei altera 16 itens tais como, férias, jornada de trabalho, descanso 

intrajornada, trabalho intermitente, trabalho remoto (Home Office) entre outros. A 

reforma entrará em vigor a partir de 11 de novembro de 2017. 

  

3.3.2 Terceirização de Serviços 

 

Integram as mudanças nas normas de ordem trabalhistas a Lei 13.429/20179 

que trata dos Contratos de Trabalho Temporários. Algumas das alterações serão 

                                                           
8 Lei 13.467 de 07 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de 
adequar a legislação às novas relações de trabalho. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm 

9 LEI Nº 13.429, DE 31 DE MARÇO DE 2017. Altera dispositivos da Lei no 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras 
providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a 
terceiros. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/L13429.htm 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13429.htm
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tratadas aqui, não pretendendo esgotar todo o arcabouço dos artigos alterados da 

Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974. 

 Nessa seara a Lei tratou de ampliar o conceito do termo conforme disposto no 

artigo 2º da Lei: 

 
Art. 2º Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física 
contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à 
disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à 
necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à 
demanda complementar de serviços.   
 

 

Importante considerar que o contrato temporário, a partir de então, abrangerá 

tanto a atividade-meio quanto atividades-fim das empresas tomadoras de serviços 

de acordo com o artigo 9º, §3º da lei. 

Entre outras mudanças, salienta-se a duração dos contratos estendidos de 90 

para 180 dias consecutivos ou não prorrogáveis para mais 90 dias quando 

comprovada a manutenção das condições que o ensejaram; substitui a 

responsabilidade solidária pela subsidiária; após 90 dias do término do contrato o 

mesmo trabalhador poderá trabalhar para a mesma empresa tomadora de serviços. 

 Consoante a análise do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Econômicos – DIEESE (2017) em relação a alguns artigos da lei convém mencionar 

quanto à equiparação de condições de trabalho tem-se que ―em relação à 

equiparação das condições de trabalho entre os terceirizados e os trabalhadores 

próprios, a Lei menciona que isso é apenas uma faculdade da contratante (Artigo 5º 

-A, parágrafo 4º). (DIEESE, 2017 p. 09) 

 Quanto à responsabilidade da empresa contratante ―a responsabilidade 

subsidiária estabelece que os trabalhadores credores só poderão cobrar dívidas da 

empresa contratante após esgotarem todas as tentativas e possibilidades legais de 

receberem os recursos diretamente da empresa prestadora de serviços (Artigo 5º, 

§5º) (DIEESE,2017, p. 10) 

A análise não aponta indícios positivos quanto à ampliação do prazo do 

contrato de trabalho porquanto ―abre precedente para a precarização das condições 

de trabalho e aumento da rotatividade, pois alguns setores econômicos podem optar 

por ampliar a parcela da força de trabalho em regime temporário‖ (DIEESE, 2017 p. 

07). 
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Acentua o relatório do Dieese (2017, p. 10) que ―em síntese, a mudança 

legislativa não contribui nada para estabelecer relações de trabalho equilibradas 

nem para melhorar o ambiente econômico‖. A terceirização é a forma engendrada 

para a empresa se desvencilhar dos encargos trabalhistas mantendo sua atividade 

sem vínculo de trabalho. 

No entender de Isaura Barbosa de Oliveira (2009, p. 40): 

 
Percebe-se que essa forma de contratação permite às empresas 
contratantes livrarem-se dos encargos sociais e legais, além de não 
repassarem as conquistas aferidas em acordos coletivos de trabalho 
e convenções coletivas de trabalho aos trabalhadores das empresas 
contratadas. Ela surge como estratégia de redução de custos de 
produção que atinge, de modo irruptivo, o mundo do trabalho. Desta 
monta, pode-se concluir que a entrada da terceirização no mercado 
de trabalho foi uma maneira de o Estado permitir a informalidade e a 
precarização do trabalho. 
 

 Não obstante, é sabido que a relação de trabalho não é paritária e que o 

empregado sendo, nessa relação, a parte hipossuficiente, carece, portanto, de 

proteção. Questiona-se, então, qual a proteção oferece a terceirização, posto ser 

esta embasada em uma relação sem garantias ao empregado, mas, que, de outra 

banda, livra o empregador do cumprimento das condicionantes impostas pela norma 

ao vínculo constituído na relação. Há que se falar que, nesse tipo de relação o 

empregado abre mão de certos direitos para manutenção do emprego haja vista os 

níveis de desemprego que assolam o país. 

 Nesse quesito a fim de ilustrar o quadro catastrófico do desemprego no Brasil, 

de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad)10 

divulgada pelo IBGE a taxa de desocupação no Brasil ficou em 13,3% no trimestre 

encerrado em maio de 2017 sendo que a população desocupada chegou a 13,8 

milhões de pessoas. Nesse sentido, corrobora a análise de Débora Brito de Moraes 

(2008): 

 

A terceirização ocasiona a precarização dos salários e das condições 
de trabalho dos funcionários que são subcontratados, ao contrário 
dos funcionários que estão inseridos no núcleo duro da empresa. 

                                                           
10Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/taxa-de-desemprego-no-pais-se-
mantem-em-133-diz-ibge 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/taxa-de-desemprego-no-pais-se-mantem-em-133-diz-ibge
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/taxa-de-desemprego-no-pais-se-mantem-em-133-diz-ibge
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Além disso proporciona a desagregação sindical da categoria 
terceirizada em relação à categoria predominante. 
Vê-se que os modos de produção são desenvolvidos em prol do 
Capitalismo,conduzindo maliciosamente os rumos da legislação 
trabalhista às propostas flexibilizadoras (MORAES, 2008, p. 28) 

 

Que o desemprego é um componente que se instaura no bojo da lógica pelas 

mudanças necessárias nas leis trabalhistas a fim de promover às empresas melhor 

capacidade concorrencial através de redução de custos e dos tributos vinculados à 

contratação é o argumento daqueles que são a favor da flexibilização da norma 

trabalhista. Em mesmo sentido, há de se ponderar acerca dos excluídos, dos 

subcidadãos como produto da nova ordem capitalista que mudou o perfil do mundo 

do trabalho sob a ótica de argumentos neoliberais. 

 

3.4. SUBCIDADANIA NO BRASIL: A NATURALIZAÇÃO DA DESIGUALDADE 
SOCIAL 

 

 

Ao tratar o tema subcidadania, o presente trabalho tem aporte nos estudos de 

Nelson Camatta Moreira e Rodrigo Francisco de Paula (2015), bem como de José 

Murilo de Carvalho (2008). De acordo com os autores citados a negação de direitos 

herdada do passado colonial e imperial forjou a supressão da cidadania. 

José Murilo de Carvalho (2008, p. 19) destaca que ―o fator mais negativo para 

a cidadania foi a escravidão‖. Assim, em relação à formação do cidadão disserta o 

mesmo autor que: 

 
A escravidão afetou tanto o escravo como o senhor. 
Se o escravo não desenvolvia a consciência de seus direitos civis, o 
senhor tampouco o fazia [...] um estava abaixo da lei, o outro se 
considerava acima. A libertação não trouxe consigo a igualdade 
efetiva (CARVALHO, 2008, p. 53) 

 

A construção da subcidadania para Nelson Camatta e Rodrigo de Paula (2015, p. 2) 

é ―resultante da negação de direitos aos ―excluídos do projeto republicano‖.‖ 

Explicam os autores que:  

 

A promessa constitucional, como se sabe, fracassou logo no início, 
com a reprodução das práticas herdadas do império (e da colônia), 
decorrentes da naturalização da desigualdade, o que forjou o 
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surgimento dos subcidadãos brasileiros, uma gente desprovida de 
reconhecimento e que, por isso mesmo, revelou-se incapaz de 
assumir plenamente um sentimento constitucional, muito embora, em 
várias ocasiões, mesmo diante das adversidades, tenha levantado a 
voz contra a opressão e a marginalização. 
 

 

O imaginário da igualdade social não logrou êxito em nossa sociedade tal 

qual nas sociedades organizadas europeias e americana, por exemplo. Nelson 

Camatta Moreira e Rodrigo Francisco de Paula (2015) fazem menção à existência 

de sociedades centrais e sociedades periféricas também denominadas marginais 

como é o caso do Brasil. 

Os autores explicam que nas sociedades modernas centrais o espírito da 

igualdade social foi recepcionado como uma obrigação civil de todo cidadão, 

enquanto aqui no Brasil: 

 

De fato, inexistiam no cenário da modernidade periférica os mesmos 
ingredientes com os quais se fundaram e se difundiram as 
instituições e práticas modernas (centrais), o que afetou sobrema-
neira a sua adequada recepção, originando no campo jurídico das 
sociedades marginais uma forte limitação da incidência dos princí-
pios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. (MOREIRA e 
PAULA, 2015 p. 03) 

 
 

As acentuadas diferenças no tocante à igualdade social entre tais 

sociedades decorem de que ―as propostas liberais trazidas pelas ideias iluministas 

europeias estavam longe de se desenvolverem como ocorria no ―velho continente‖, 

em razão das diferenças (brutais) referentes aos modelos de sociedades, aos inte-

resses predominantes, às crenças religiosas e ideológicas.(MOREIRA e PAULA 

2015 p. 17). 

Assim, os mesmos autores referindo-se à igualdade social, destacam que: 

 
Sob esse viés, a distinção, realizada neste estudo, entre 
modernidade central e periférica (diferenciada) pretende 
essencialmente destacar que, enquanto nas sociedades centrais este 
percurso desenvolveu-se com êxito e logrou estender-se 
gradualmente a todos os estratos sociais, nas sociedades ditas 
periféricas, ao contrário, este caminho foi explorado de forma 
deficiente, incompleta, inacabada, ou nem sequer chegou a ser 
trilhado. (MOREIRA e PAULA, 2015, p. 04)  
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Infere-se, pois, que a desigualdade social é o elemento caracterizador da 

sociedade brasileira e, ao que se prevê, por muito tempo o será, isto porque a 

igualdade conforme ensinamentos de Souza apud Moreira e Paula, 2015 p. 191) 

 
Jamais atuou como elemento capaz de gerar sentimentos, de sugerir 
práticas, de fundamentar a origem das instituições, e muito menos de 
modificar tudo aquilo que fosse contrário ao seu reconhecimento 
universal. De maneira oposta, o que há de fato nestas sociedades é 
a prevalência das hierarquias, das relações personalistas e de 
parentesco, da apropriação privada do público, da lei como 
expressão de privilégios, afinal da ―naturalização da desigualdade‖ e 
da ―construção social da subcidadania. 

 

Em todos esses anos de história republicana o acorde da temática cidadania 

destoa no ritmo acelerado da desigualdade social. Conforme José Murilo de 

Carvalho (2008, p. 06) no impulso de redemocratizar o país ―a cidadania caiu na 

boca do povo [...] cidadania virou gente. No auge do entusiasmo cívico chamamos a 

constituição de 1988 de Constituição Cidadã. Havia ingenuidade no entusiasmo.‖ 

Analisa o mesmo autor que embora a constituição de 1988 tenha se ocupado 

em ampliar o rol dos direitos sociais ―mas as maiores dificuldades têm a ver com a 

persistência das grandes desigualdades sociais que caracteriza o país desde a 

independência, para não mencionar o período colonial‖ (CARVALHO, 2008, p. 207). 

Isso porque, diferentemente da proposta de erradicação da pobreza e das 

desigualdades sociais o cenário atual é de desemprego, da violência urbana, do 

massacre cotidiano vivido pelos indivíduos abandonados à própria sorte como 

chagas da injustiça social. Desta forma, as garantias sociais cimentadas no texto 

constitucional perecem à margem do discurso do bem-estar social. 

A naturalização da desigualdade sacramenta, de acordo com Moreira e Paula, 

a invisibilidade pública e a humilhação social porque:  

 
No transcurso histórico da modernidade brasileira, portanto, a 
disseminação massiva do habitus precário constitui o pano de fundo 
consensual que institucionaliza e legitima as práticas e as instituições 
modernas na sociedade brasileira, introduzindo uma perversa 
dinâmica de invisibilidade pública e humilhação social, na medida em 
que naturaliza posições de desigualdade, prevalência de privilégios, 
indiferenças cortantes em relação a inúmeros sujeitos e grupos 
sociais, estigmatizações e desumanizações permanentes, 
desfigurando de forma gritante tanto o sentido quanto a eficácia e 
incidência dos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade 

humana (MOREIRA; PAULA, 2015, p. 196/197). 
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Acentua José Murilo de Carvalho (2008, p. 208) que ―a escandalosa 

desigualdade que concentra nas mãos de poucos a riqueza nacional tem como 

consequência níveis dolorosos de pobreza e miséria‖. Desta forma, aumenta o fosso 

entre a elite privilegiada, os agentes econômicos detentores do poder e a grande 

massa de subcidadãos ao que Carvalho (2008, p.215/216) distingue em duas 

categorias: 

 
uma grande massa de ―cidadãos simples‖, de segunda classe, que 
estão sujeitos aos rigores e benefícios da lei os trabalhadores 
assalariados, pequenos funcionários, os pequenos proprietários 
urbanos e rurais. Podem ser brancos, pardos ou negros.  
Finalmente, há os ―elementos‖ do jargão policial, cidadãos de 
terceira classe. São a grande população marginal das grandes 
cidades, trabalhadores urbanos e rurais sem carteira assinada, 
posseiros, empregadas domésticas, biscateiros, camelôs, menores 
abandonados, mendigos. São quase, invariavelmente pardos ou 
negros, analfabetos ou com educação fundamental incompleta. [..] 
não se sentem protegidos pela sociedade e pelas leis. 
Alguns optam abertamente pelo desafio à lei e pela criminalidade [...] 
Para eles vale apenas o Código Penal. (Grifo nosso) 

 

A noção de subcidadania nos estudos de Nelson Camatta Moreira e Rodrigo 

Francisco de Paula (2015, p. 194) é colhida a partir de Bourdieu (2002, capítulo I) 

―que desmascara a ―ideologia da igualdade de oportunidades‖ ao identificar que 

todas as sociedades produzem formas de travestir a dominação e esse fenômeno é 

encoberto pelo que ele denomina de capital simbólico‖. 

Para Bourdieu, apud Moreira e Paula (2015 ) a marginalização atual não é 

resíduo do passado. 

 
Assim como a ordem competitiva dos países centrais apresenta um 
discurso legitimador da desigualdade, internalizado sob o manto da 
legalidade e da igualdade formal, a ordem competitiva da sociedade 
brasileira ―também tem a ‗sua hierarquia‘, ainda que implícita, opaca 
e intransparente aos atores, e é com base nela, e não em qualquer 
‗resíduo‘ de épocas passadas, que tanto negros quanto brancos, sem 
qualificação adequada, são desclassificados e marginalizados de 

forma permanente. (Bourdieu, apud Moreira e Paula, 2015, pg 
12) 

 

Bem assim que, a marginalização que alcança a negros e brancos, 

indistintamente, é marca da escravidão contemporânea que, de igual forma, não faz 

acepção da cor da pele, mas sim, a condição econômica, a posição social. 
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A escravidão contemporânea é o espelho da precarização das relações de 

trabalho sistematizada pelo modo de produção capitalista ordenada pela matriz do 

lucro. Assim, formam-se os elos do flagelo social, posto que o trabalho é a referência 

da organização da vida social. 

O papel interventor do Estado tem se mostrado deficiente na adoção de 

medidas que visem à redução da desigualdade social ―e o fim da divisão dos 

brasileiros em castas separados pela educação, pela renda, pela cor. (CARVALHO, 

2008, p. 229).  

Invoca-se a prestação estatal aos direitos sociais, assecuratório da dignidade 

humana, tão escandalosamente suprimida e descartável pelo domínio e prevalência 

dos ditames capitalistas. 

E assim, conforme José Murilo de Carvalho (2008): 

 

José Bonifácio afirmou em representação enviada à Assembleia 
Constituinte em 1823 que a escravidão era um câncer que corroia a 
nossa vida cívica e impedia a construção da nação. A desigualdade é 
a escravidão de hoje, o novo câncer que impede a constituição de 
uma sociedade democrática. A escravidão foi abolida 65 anos após a 
advertência de José Bonifácio. A precária democracia de hoje não 
sobreviveria a espera tão longa para extirpar o câncer da 
desigualdade. (CARVALHO, 2008 p. 229) 
  

 

Com efeito, pouco interesse há em acertar novas bases a fim de minorar a 

desigualdade, de se elevar a consciência de cidadania a começar pela educação, 

pelo direito ao conhecimento de se ter direito como bem afirma o professor Caio 

Ramiro (2007, s/p) que ―Pela concepção antiga, cidadão era aquele que tinha direito 

de votar e ser votado, o que trazia à tona uma grande injustiça social. Nos dias de 

hoje, no campo do direito, tem-se um novo paradigma de cidadão: aquele que tem 

direito a ter direitos.‖ 

No entanto, para as elites dominantes não é vantajoso a disseminação de 

conhecimento de direitos porque: 

 

Quando se passa a ter consciência de que se é cidadão, a pessoa 
humana passa a ter grande poder nas mãos, tendo em vista que 
passa a conhecer seus direitos mais fundamentais, formando 
consciência crítica para a análise dos fatos de sua época, tornando-
se uma pessoa que luta por seus direitos. (RAMIRO, 2007, s/p) 
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Essa mesma elite que mascara a existência de justiça, conforme aponta 

Roberto Bueno (2017, s/p): 

 

Hoje querem persuadir que a justiça existe para todos, mas a 
falsidade se revela, pois se realmente fosse assim, então, a realidade 
não poderia expor a profunda desigualdade na distribuição da 
riqueza em que alguns homens e mulheres são submergidos, 

indispondo a amplos coletivos os mínimos bens da vida.  

 

Desta forma, robustece o sistema da desigualdade, porque: 

 
As elites se apresentarão como refratárias a tudo quanto represente 
a ampliação qualitativa das condições de vida populares, pois tem 
em si o desafio econômico, vale dizer, de que uma nova ordem 
precisará equilibrar investimentos para a maximização dos lucros dos 
proprietários do capital e os gastos com o bem-estar a partir das 
fontes detentoras da concentração de riquezas. Por isto há forte 
tendência da elite a obstar a aplicação de políticas redistributivistas 
[...] (BUENO, 2017, s/p) 

 

Destarte, não há que temer ante o desafio de lutar pelo propósito de um futuro 

de realização de direitos sociais, porque consoante Roberto Bueno (2017, s/p): ―Os 

dias serão sempre difíceis enquanto houver sobre a terra alguém que mantiver o 

propósito de disponibilizar às massas um horizonte de equidade distributiva, acesso 

à justiça real, a primazia do interesse do trabalho sobre a retribuição do capital e, em 

sentido amplo, a estabilidade existencial.‖ 

Nesse cenário de construção e sedimentação da subcidadania a sociedade 

marginal, o subcidadão, a grande massa da segunda e terceira classe, clama por 

Justiça!  

Uma justiça social que venha a proporcionar emancipação humana em todas 

as suas frentes seja na relação de trabalho ou no ideário de cidadania, pois que 

conforme o Professor Caio Ramiro (2007, s/p) ―Verifica-se que a nova concepção de 

cidadania eclode em conjunto com o conceito de justiça, uma justiça que transcende 

as categorias aristotélicas, sendo participativa que vem para garantir o Estado 

democrático e o progresso e evolução da sociedade humana.‖  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A delimitação da temática do presente estudo se tornou um grande desafio, 

pois, abordar a trajetória do homem em relação ao trabalho é um universo de 

mudanças que acompanham a dinâmica social. 

Não obstante, o presente estudo teve por escopo abordar a relação do 

homem com o trabalho de forma temporal, principalmente no Brasil, logicamente 

sem qualquer pretensão de esgotar a temática. 

Assim, impende afirmar que o trabalho é fonte de sobrevivência, mas, 

também, de afirmação pessoal e identidade humana. No entanto, o processo de 

reconhecimento da valorização do trabalho humano passou pelas estações da 

escravidão, servidão e assalariamento. Em todas essas etapas o humano esteve 

preso à subordinação de outrem. 

No cenário de labor humano a Revolução Industrial constituiu um marco muito 

importante, pois esta mudou profundamente a face das relações de trabalho. O 

trabalhador passou a ser condicionado ao trabalho fabril, mecanizado e em série, 

mediante salário. A condição de assalariado, no entanto, não minimizou a distância 

entre o trabalhador e o dono do capital, antes, houve acentuada expansão do 

capitalismo. 

A esse tempo, presenciou-se o nascimento do direito do trabalho como 

instrumento mediador entre empregador e empregado na esfera trabalhista com 

vistas a proteger a parte hipossuficiente da relação, ou seja, o trabalhador, contra as 

infrigências do poder econômico. 

No Brasil, a condição de trabalhador assalariado ocorreu após a libertação 

dos escravos. Faz-se necessário assinalar que o período de escravidão foi o cenário 

de maior aviltamento à dignidade humana em face do tratamento oferecido aos 

negros traficados. Há de se esclarecer que os negros foram marginalizados, 

excluídos das leis embrionárias do sistema legal brasileiro. Vigia a lei do açoite, das 

marcas, do tronco. 

O ano de 1888 foi coroado com a libertação dos escravos. Na verdade, o 

Brasil migrava para o sistema capitalista com um contingente enorme de 

desempregados, desqualificados. A partir daí, o estudo aponta o período republicano 

do governo Vargas como o princípio da industrialização e, por consequência, a luta 
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do operariado por melhores condições de vida. O governo intervencionista, na 

melhor estratégia de governo, criou condições para minorar os conflitos através de 

leis protetivas ao trabalhador, como é o caso da CLT e, ao mesmo tempo, o 

capitalismo se fortalece. 

Não obstante, a conquista de direitos trabalhistas inseridos no ordenamento 

jurídico brasileiro a partir dos anos 70 o capitalismo passa por uma crise estrutural e, 

assim, a adoção às ideias neoliberais contemplam ajustes nas organizações. 

Contemporaneamente, o estudo evidenciou a existência de trabalho escravo 

de forma velada como retrocesso ao período escravagista colonial. 

São trabalhadores que vivem à margem da legislação em condições 

subumanas, com exaustiva jornada de trabalho e, não raro, o trabalhador fica preso 

por dívidas contraídas por alimentação, transporte, alojamento etc. 

São extravagâncias cometidas pelo empregador em razão do lucro que se 

apresenta como afronta ao princípio da dignidade humana instituído na Constituição 

Federal do Brasil de 1988 como garantia fundamental e, por assim, o Código Penal 

imputa tais extravagâncias como crime o trabalho em condição análogo ao de 

escravo. 

Nesse cenário, o estudo pontua a condição de desigualdade social como 

produto do capitalismo. Traz à baila, também, as reformas das normas trabalhistas, 

ocorridas nesse ano de 2017 em nome da solução ao desemprego, trazendo em seu 

bojo a precarização das relações de trabalho. 

Tencionou o estudo fazer uma associação da realidade de desigualdade 

contemporânea brasileira como nova forma de escravidão e demais mazelas dela 

decorrentes no âmbito laboral à construção da subcidadania. 

Desta forma, pôde-se concluir que a subcidadania própria das excluídos, dos 

marginalizados é substrato da desigualdade tão abundantemente arraigada nas 

matrizes do sistema social brasileiro. Também permitiu concluir que sem falso 

repúdio, o sistema capitalista introduziu, nas últimas décadas, a ―coisificação‖ da 

pessoa humana sob a forma de desumanização. 

As organizações, sob o olhar sempre atento da concorrência crucial e, hoje, 

global, reinventam fórmulas de redução de custos onde o trabalhador é seu maior 

custo, necessário, portanto, reduzi-lo também. Impõe-se o uso da tecnologia e a 

esta não se prevê o rigor das normas trabalhistas. Barateiam-se os custos e, na 

mesma proporção, o valor do elemento humano. 



85 
 

Assim é o capitalismo como bem pontua a Ministra Carmem Lucia (2004, p. 

11) ―esse Leviatã empresarial, monstro a engolir homens e países, tem em conta 

nada mais que a sua ganância insaciável por todas as formas de posse‖. 

Desta forma, o novo liberalismo se apresenta para o presente século, 

trazendo em seu alforje novas práticas de exploração do trabalho. É a nova face da 

tirana escravidão contemporânea que retira do trabalhador as suas garantias e 

direitos. Ao romper com as conquistas históricas no âmbito do labor humano, as 

atuais práticas econômicas lançam sobre o trabalhador o flagelo da exclusão social 

e da subcidadania.  

O cenário que se apresenta é de um longo caminho a ser percorrido e, nessa 

marcha, a educação, o conhecimento dos direitos e, sobretudo, o respeito à 

dignidade do homem são os suportes para a concretude do Estado Democrático de 

Direito.      
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ANEXO - I 

 
 

ATIVIDADES ECONÔMICAS E TRABALHO ESCRAVO 

NÚMERO DE TRABALHADORES LIBERTADOS POR ATIVIDADE ECONÔMICA  

(2003 – 2014) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://escravonempensar.org.br/livro/capitulo-1/#3 
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ANEXO - II 

 

 
 

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142000000100002 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142000000100002
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ANEXO - III 

‘Depois de trabalhar três meses em uma fazenda, não quiseram me pagar’ 

Após três meses de trabalho numa fazenda no Tocantins, Pedro não recebeu seu 

salário. Seus direitos só foram garantidos depois de acionar sindicatos e autoridades 

locais. 

Notícias | 28 de Junho de 2017  

 

O trabalhador rural Pedro Alves dos Santos, conhecido como Pedro Piauí, trabalhou 

três meses em uma fazenda de Campos Lindos, no Tocantins. Após dormir debaixo 

de uma barraca de lona, comer pouco e trabalhar o dia todo recolhendo e 

queimando árvores, ele foi informado de que não receberia pagamento. 

 

―Era o ano 2000, eu estava vulnerável, ainda não tinha a minha família‖, diz Pedro 

em entrevista por telefone ao Centro de Informação das Nações Unidas no Brasil 

(UNIC Rio). ―Estava difícil, um ‗gato‘ (agenciador de mão de obra rural) me procurou 

e me disse que tinha um serviço. Eu fui com um cunhado, mas no final, não 

quiseram nos pagar‖, lembra. 

Pedro Piauí (primeiro à direita), sua mulher e seus oito filhos. (Foto: CPT) 

Indignados, os trabalhadores entraram em contato com sindicatos locais, que 

acionaram a Comissão Pastoral da Terra (CPT)  que, por sua vez, informou o Grupo 

Especial de Fiscalização Móvel, do governo federal . 

 

Os fazendeiros chegaram a fugir após a denúncia, mas foram localizados em uma 

cidade vizinha, de acordo com Pedro. Tanto o camponês como os cerca de 20 

trabalhadores rurais que atuavam na fazenda receberam posteriormente os salários 

devidos, mas não entraram com ação judicial contra os empregadores. 

Hoje aos 47 anos, Pedro desistiu de trabalhar para fazendeiros. Vive da produção de 

sua própria horta e da criação de animais, por meio das quais sustenta seus oito 

filhos. Ele ainda aguarda receber os documentos definitivos da terra em que vive e 

produz há quase 20 anos. 

 

Disponível em: http://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_561131/lang--pt/index.htm 

https://www.cptnacional.org.br/
http://www.sdh.gov.br/assuntos/conatrae/programas/grupo-especial-de-fiscalizacao-movel
http://www.sdh.gov.br/assuntos/conatrae/programas/grupo-especial-de-fiscalizacao-movel
http://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_561131/lang--pt/index.htm
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