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Textos de Apoio



Texto 1
Trabalho escravo no Brasil prevalece na indústria e na construção

No Brasil, cerca de 160.000 trabalhadores estão atuando em condições análogas à 
escravidão. Além dos casos que ocorrem no meio rural, principalmente no agronegócio, 
os centros urbanos concentram essa situação deplorável em oficinas de costura para 
marcas de vestuário e em obras da construção civil.
Além disso, o país começou a ter mais casos de trabalho escravo doméstico.
Em 2017, a Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo e a Defensoria Pública 
da União investigaram denúncias feitas por migrantes filipinas que vieram ao Brasil com a 
promessa de uma boa oportunidade em bairros nobres da capital paulista, mas foram 
escravizadas pelos empregadores.

https://veja.abril.com.br/tveja/estudio-veja/trabalho-escravo-no-brasil-prevalece-na-
industria-e-na-construcao/
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Texto 2
Trabalho Escravo no Brasil Preocupa a OIT

Dados do Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil revelam que 1,73% (ou 613) 
dos 35.341 trabalhadores resgatados da escravidão no país entre 2003 e 2017 foram 
vítimas desse crime ao menos duas vezes. Quatro pessoas foram resgatadas quatro vezes 
e outras 22, três vezes. A ferramenta é mantida pela Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).
A reincidência de trabalhadores que retornam ao ciclo da escravidão é maior entre aqueles 
com baixo grau de instrução — a taxa para os trabalhadores analfabetos é o dobro daquela 
dos que possuem ensino fundamental completo. Segundo a OIT, as dificuldades de acesso 
às políticas públicas, especialmente educação e outros direitos, aumentam a situação de 
vulnerabilidade social dos trabalhadores, facilitando o seu aliciamento e a exploração do 
seu trabalho.
Esse cenário aponta a necessidade de fortalecimento de medidas de apoio socioeconômico 
aos resgatados, uma vez que a reincidência demonstra que não houve mudança 
significativa em sua vulnerabilidade social, mesmo com a libertação pelas autoridades 
brasileiras. Dessa maneira, aumentar a resiliência socioprodutiva de trabalhadores 
resgatados é um objetivo de desenvolvimento com efeitos diretos na vulnerabilidade, de 
acordo com a OIT.



Segundo a agência da ONU, é importante lembrar que a reincidência é subdimensionada, 
pois os dados disponíveis se referem apenas aos trabalhadores resgatados que 
receberam seguro-desemprego. Para isso, o trabalhador deve ter passado pelas etapas 
de aliciamento, exploração, denúncia, investigação, operação de fiscalização, resgate e, 
por último, acesso ao benefício.
Estudo da OIT publicado em 2011 (“Perfil dos Atores Envolvidos no Trabalho Escravo rural 
no Brasil”) dá informações que podem auxiliar na compreensão do subdimensionamento 
da reincidência de trabalhadores em situação análoga a de escravo.
De 121 trabalhadores rurais resgatados entrevistados entre 2006 e 2007, 59% afirmaram 
que haviam passado anteriormente por privação de liberdade, porém apenas 9% foram 
resgatados pela fiscalização. Vale ressaltar que o estudo não considerou o conceito amplo 
de trabalho escravo, se limitando às situações em que ocorreram vigilância armada, 
violência física, dívidas ilegais e isolamento geográfico. Fonte: ONUbr (#Envolverde)

http://envolverde.cartacapital.com.br/trabalho-escravo-no-brasil-preocupa-organizacao-
internacional-do-trabalho/
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Texto 3
Resgate
Quando a fiscalização resgata os trabalhadores, eles são encaminhados ao Programa de 
Seguro-Desemprego especial e recebem, por três meses, um salário mínimo. Empregadores 
são autuados, notificados e obrigados a pagar verbas rescisórias. Só em 2017, foram R$ 
2,28 milhões pagos em rescisões.
O ambiente rural lidera o ranking, principalmente na agricultura, pecuária e produção rural. 
Mas há ocorrências de trabalho escravo em regiões metropolitanas, sobretudo no setor de 
construção civil e atividade têxtil, como foi o caso de 107 dos resgatados ano passado.
O estado do Pará inaugurou as ações em 2018, mas também se destacou nas ilegalidades 
encontradas em 2017: foram resgatados 72 trabalhadores em 31 inspeções.



O que caracteriza trabalho escravo?
Uma portaria publicada no Diário Oficial da União no fim do ano passado tornou mais 
duras as regras contra o trabalho escravo.
O texto passou a considerar como jornada exaustiva aquela que o trabalhador tem 
direitos fundamentais violados, física ou psicologicamente, como a garantia à saúde, 
descanso, convívio familiar e social e segurança.
Já a condição degradante de trabalho significa negar dignidade ao empregado, não 
assegurando direitos, em especial normas de proteção, higiene e saúde no ambiente de 
trabalho.
Dessa forma, as seguintes situações caracterizam trabalho análogo ao escravo:

• Trabalho forçado
• Jornada exaustiva
• Condição degradante de trabalho
• Restrição, por qualquer meio, de locomoção em razão de dívida contraída com 

empregador ou preposto, no momento da contratação ou no curso do contrato de 
trabalho

• Retenção no local de trabalho em razão de cerceamento do uso de qualquer meio 
de transporte

• Manutenção de vigilância ostensiva
• Apoderamento de documentos ou objetos pessoais



Para denunciar situações de trabalho escravo, é preciso ir até um posto de 
atendimento do Ministério do Trabalho ou denunciar por telefone, pelo Disque 100.
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2018/01/brasil-avanca-no-combate-ao-
trabalho-escravo?
TSPD_101_R0=51ad88c776b1bf34f600a958dcace84ep5E000000000000000058b0b
bbfffff00000000000000000000000000005b01aeb100f1a29cbf
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