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Resumo: Esse artigo tem como objetivo apresentar aos leitores alguns elementos 

indispensáveis para a compreensão da temática do trabalho decente, conceito referência 

elaborado na 86.ª Conferência Internacional do Trabalho, organizada pela Organização 

Internacional do Trabalho - OIT, com o intuito dos países  signatários do tratado resultante do 

encontro, comprometerem-se a estabelecer condições mais justas e dignas no espaço laboral. 

Essa pesquisa é parte de um estudo mais ampliado que discute a precarização do trabalho no 

campo, ainda em fase de elaboração. Para tanto utilizaremos prioritariamente de fontes 

legislativas nacionais e internacionais, além da pesquisa bibliográfica.  

  

 

Uma melhor compreensão acerca da definição do trabalho decente é de suma 

importância para a efetiva compreensão do objeto de nosso estudo - a precarização do 

trabalho rural no Brasil - uma vez que a garantia do trabalho digno, como política de Estado 

diz respeito à observância de compromissos internacionais assumidos pelo país, via de regra, 

em razão das pressões de um conjunto de organizações governamentais e não governamentais 

preocupadas com a defesa de direitos fundamentais do trabalho, bem como com a proteção e 

efetivação da temática referente aos direitos humanos em sua interface com temáticas 

laborais. 

O termo trabalho decente notabilizou-se a partir de 1998, quando da realização 

da 86.ª Conferência Internacional do Trabalho que aprovou a Declaração dos Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho, que estabeleceu quatro princípios fundamentais a serem 

observados por todos os membros da OIT, cabendo destacar que todas as políticas e 

programas da OIT são pautados por esses princípios que seguem transcritos: 

1. Liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; 

2.  Eliminação de todas as formas de trabalho forçado;  

3. Abolição efetiva do trabalho infantil;  
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4. Eliminação de todas as formas de discriminação no emprego ou na ocupação.  

 Além desses princípios, é importante destacar que a conferência antes citada 

estabeleceu que a noção de trabalho decente contempla a promoção de oportunidades para 

mulheres e homens para conseguir um trabalho produtivo, adequadamente remunerado, 

exercido em condições de liberdade, equidade e segurança e que seja capaz de garantir uma 

vida digna. O trabalho decente é o eixo central para onde convergem os três objetivos 

estratégicos da OIT: 

a) Respeito às normas internacionais do trabalho, em especial aos princípios e 

direitos fundamentais do trabalho; 

b) Promoção do emprego de qualidade; 

c) Extensão da proteção social. 

É importante destacar que a OIT salienta que o trabalho decente deve 

constituir a essência das estratégias mundiais, nacionais e locais para alcançar o progresso 

econômico e social e para dar cumprimento aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
5
, 

relacionados com a erradicação da pobreza extrema, o que podemos identificar essas quando 

da leitura dos considerandos que precedem ao texto da declaração final, com especial 

destaque ao terceiro e quarto itens, que sinalizam a necessária vinculação entre 

desenvolvimento econômico e justiça social. 

Considerando que o crescimento econômico é essencial, mas 

insuficiente, para assegurar a eqüidade, o progresso social e a 

erradicação da pobreza, o que confirma a necessidade de que a OIT 

promova políticas sociais sólidas, a justiça e instituições democráticas; 

Considerando, portanto, que a OIT deve hoje, mais do que nunca, 

mobilizar o conjunto de seus meios de ação normativa, de cooperação 

técnica e de investigação em todos os âmbitos de sua competência, e 

em particular no âmbito do emprego, a formação profissional e as 

condições de trabalho, a fim de que no âmbito de uma estratégia 

global de desenvolvimento econômico e social, as políticas 

econômicas e sociais se reforcem mutuamente com vistas à criação de 

um desenvolvimento sustentável de ampla base (OIT, 2005, p. 18) 

(grifo nosso). 
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O tema do trabalho decente foi debatido e definido em 11 conferências e 

reuniões internacionais que ocorreram entre setembro de 2003 e novembro de 2005. Entre 

estas, se destacam a Conferência Regional de Emprego do Mercosul  realizada em Buenos 

Aires em abril de 2004; a XIII e a XIV Conferências Interamericanas de Ministros do 

Trabalho da Organização dos Estados Americanos (OEA) – Salvador em setembro de 2003, e 

Cidade do México em setembro de 2005; a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) – 

Nova York em setembro de 2005; e a IV Cúpula das Américas – Mar del Plata em novembro 

de 2005, na qual 34 chefes de Estado e de Governo de todo o continente americano assinaram 

a Declaração e o Plano de Ação de Mar del Plata, se comprometendo a “implementar políticas 

ativas que gerem trabalho decente e criem condições de emprego de qualidade” (OIT, 2005, p. 

19). 

O combate ao trabalho forçado, constante na Declaração dos Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho, ocupou, de forma significativa, os participantes da IV 

Cúpula das Américas – Mar del Plata, de cujo documento final  retiramos a passagem a 

seguir: 

O trabalho forçado, por sua vez, pode assumir várias formas, mas as 

principais são: escravidão e rapto; participação obrigatória em projetos 

de obras públicas; trabalho forçado em áreas rurais remotas; trabalho 

doméstico em situação de trabalho forçado e tráfico de pessoas. 

Alguns grupos, como mulheres, minorias étnicas ou raciais, migrantes 

e crianças são particularmente vulneráveis a essas formas de trabalho 

forçado. Em vários locais das Américas há a constatação da existência 

de trabalho escravo (MTE, 2006, p. 19) (grifo nosso). 

O texto segue apontando a gravidade - na América Latina como um todo - da 

situação dos trabalhadores indígenas escravizados, via de regra em razão de dívidas, referindo 

ainda o predomínio do trabalho escravo contemporâneo em áreas rurais, como segue: 

Em alguns países das Américas, os trabalhadores indígenas são 

particularmente vítimas do trabalho forçado nas zonas rurais, sendo 

detectados bolsões de trabalho não remunerados com a obrigação de 

prestar serviços. Há relato de graves abusos contra trabalhadores 

indígenas no setor rural. Na realidade, nos mercados de trabalho rurais 

da América Latina, existe o procedimento de adiantamento aos 

trabalhadores, em especial indígenas, para gerar dívida que justifique 

a situação em condição análoga a de trabalho escravo. Embora o 

trabalho escravo seja mais comum nas áreas rurais, o mesmo também 

pode ser observado em áreas urbanas, como, por exemplo, o caso de 



crianças realizando tarefas domésticas em situação de trabalho forçado 

(MTE, 2006, p. 19) (grifos nossos). 

O compromisso jurídico dos países latinoamericanos para a implementação do 

trabalho decente no continente também pode ser observado nas Conferências Interamericanas 

de Ministros do Trabalho da Organização dos Estados Americanos. 

Retiramos, do texto final da conferência realizada no México, no ano de 2005, 

a seguinte passagem: 

O trabalho decente é fundamental para o desenvolvimento humano; 

em uma globalização que atenda à dimensão humana, são necessárias 

políticas que envolvam o governo, o setor privado e a sociedade em 

um esforço co-responsável para a criação de trabalho decente (MTE, 

2006, p. 64). 

 Na sequência, o documento menciona a assimetria existente entre os diferentes 

países do continente, o que demanda ações específicas. 

Reconhecemos que os efeitos da globalização variam dentro dos 

países e entre eles. À luz das assimetrias entre os países desenvolvidos 

e em desenvolvimento, são necessárias diferentes respostas políticas 

para enfrentar os desafios da globalização e receber seus benefícios, 

em um contexto de solidariedade e cooperação (MTE, 2006, p. 64). 

Nos itens 13 e 14 do mesmo documento, encontramos uma importante 

passagem acerca da importância do trabalho e sua relação com a dignidade humana. 

Ressaltamos o direito ao trabalho e que o trabalho é fundamental para 

a dignidade humana, que se expressa plenamente quando se respeitam 

e promovem os direitos e as obrigações dos atores da relação de 

trabalho no contexto do trabalho decente. O trabalho oferece a 

oportunidade para que as pessoas se realizem, para propiciar a coesão 

social e para promover o desenvolvimento econômico, social, político 

e cultural; em nível individual e como membros da sociedade. 

Procuraremos avançar em uma agenda trabalhista em nossa região que 

seja promotora do emprego digno, colocando a pessoa no centro de 

toda atividade econômica, por ser a pessoa a autora e beneficiária do 

trabalho (MTE, 2006, p. 65) (grifos nossos). 

No trecho que segue, é possível encontrar referências à difícil articulação entre 

crescimento econômico e equidade social. 



Consideramos que o crescimento econômico é uma condição 

indispensável, embora não-suficiente, para enfrentar as elevadas taxas 

de desocupação, informalidade e precariedade trabalhista que muitas 

de nossas sociedades enfrentam. O crescimento com eqüidade exige a 

combinação da expansão econômica com a inclusão social. A geração 

de trabalho decente e de emprego de qualidade é uma via eficaz para a 

coesão e inclusão social. O trabalho é um componente substantivo 

para o desenvolvimento de uma cidadania plena e a consolidação da 

governabilidade democrática (MTE, 2006, p.65-6) (grifo nosso). 

Ainda sobre o modelo de crescimento econômico recorrente no continente 

americano, o documento destaca: 

Reconhecemos que somente os países que atingiram o crescimento 

econômico sustentado têm tido êxito em reduzir a pobreza. No 

entanto, em passado recente, alguns países de nosso Hemisfério têm 

atravessado períodos de crescimento econômico que não se traduziram 

em taxas de emprego equivalentes, acentuando os problemas 

existentes de alta concentração da renda, pobreza e indigência (MTE, 

2006, p. 76) (grifo nosso). 

No sentido de efetivar os compromissos assumidos junto à OIT e à OEA, o 

estado brasileiro, em 4 de maio de 2006, na XVI Reunião Regional Americana, em Brasília, 

lançou publicamente a Agenda Nacional de Trabalho Decente (ANTD). 

A ANTD é resultado dos debates propostos por uma comissão indicada para tal 

função, na qual participaram organizações de empregadores, trabalhadores, além de 

representantes de agências estatais, em um esforço de estabelecer as prioridades que 

pautariam as políticas de trabalho do estado brasileiro. A própria OIT afirma que o trabalho 

decente é um conceito de referência, um objetivo dinâmico que há de ser alcançado no 

contexto da capacidade e dos objetivos de desenvolvimento de cada um dos países que têm 

assento da OIT. 

As três prioridades da Agenda são: (a) Gerar Mais e Melhores Empregos, com 

Igualdade de Oportunidades e de Tratamento; (b) Erradicar o Trabalho Escravo e Eliminar o 

Trabalho Infantil, em especial em suas piores formas; e (c) Fortalecer os Atores Tripartites e o 

Diálogo Social como um instrumento de governabilidade democrática (MTE, 2006, p. 22). 

A preocupação com a temática fica evidente também quando verificamos que, 

na mesma oportunidade, foi lançada a Agenda Hemisférica do Trabalho Decente (AHTD), 

como resultado das deliberações ocorridas no encontro de Mar del Plata. 



Em 2007, foi constituído um Grupo Técnico Tripartite (GTT) de consulta e 

monitoramento, com o propósito de implementar a agenda nacional, cabendo destacar que a 

preocupação com o tema implicou na constituição de agendas de trabalho decente estaduais  

(Bahia, Mato Grosso, RS, São Paulo, Maranhão, etc.) e intermunicipais (região do ABC 

Paulista) (I CNETD, 2012). 

Em 2009, por meio de um Decreto Presidencial, foi aprovado o Plano Nacional 

de Emprego e Trabalho Decente (PNETD), resultante de proposta construída por um grupo 

interministerial coordenado pelo MTE e com a assistência técnica da OIT, plano esse 

referendado na 98.ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho. 

Em agosto de 2012, ocorreu, em Brasília - após a realização de conferências 

municipais e estaduais - a I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente (I 

CNETD), cujo lema foi “Gerar Emprego e Trabalho Decente para Combater a Pobreza e as 

Desigualdades Sociais”. 

A Conferência foi organizada em 4 eixos temáticos e 12 grupos de trabalho.Os 

eixos temáticos foram:  

 Eixo 1: Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho; 

 Eixo 2: Proteção Social  

 Eixo 3:Trabalho e Emprego  

 Eixo 4: Fortalecimento do Tripartismo e do Diálogo Social como 

instrumento de governabilidade democrática (I CNETD, 2012). 

No eixo 2 do texto final, resultante do encontro, encontramos a explícita 

referência à prevenção e erradicação do trabalho escravo e do tráfico de pessoas, bem como 

redução e maior controle da migração para o trabalho, elemento que, somado a outros, pode 

facilitar a escravização dos trabalhadores vulneráveis social e economicamente  (I CNETD, 

2012). 

A título de esclarecimento, achamos conveniente transcrever fragmento do eixo 

2, onde as questões do trabalho escravo, tráfico de pessoas e migrações para o trabalho 

aparecem explicitamente. 

A partir da abordagem dessas questões, será possível propor políticas 

que fortaleçam a proteção social dos trabalhadores e trabalhadoras e 

suas famílias, em especial, dos grupos sociais mais vulneráveis. Mais 

concretamente, o debate subsidiará a definição de propostas para o 

aperfeiçoamento das políticas e instrumentos dirigidos à prevenção e 

erradicação do trabalho forçado, do tráfico de pessoas e do trabalho 

infantil, em especial em suas piores formas, bem como à 



implementação, monitoramento e avaliação de medidas relacionadas 

ao enfretamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Os 

desafios impostos pela transição da informalidade para a formalidade 

também poderão ser equacionados, ao tempo em que poderão ser 

feitas propostas relacionadas aos direitos fundamentais dos 

trabalhadores e trabalhadoras migrantes, com especial atenção às 

mulheres e às crianças (I CNETD, 2012, p. 8). 

Como perspectiva, no mínimo curiosa, no que diz respeito à criação de agendas 

estaduais, registramos o estado de Mato Grosso como o segundo estado da federação a 

elaborar sua agenda no ano de 2011.  

Na apresentação da agenda, encontramos uma passagem informando que 

naquele estado havia uma contradição entre “...o seu crescimento econômico e o efetivo 

desenvolvimento social...”, sinalizando ainda que: “Os frutos do crescimento econômico não 

devem estimular a desigualdade, nem permitir situações de trabalho escravo e trabalho 

infantil, nem taxas de acidentes do trabalho elevadas”  (MT, 2011, p. 3). 

Na descrição das atividades que precederam a criação da Agenda, o texto segue 

afirmando: 

Nesse período já foram dados passos importantes, como o 

reconhecimento, pela sociedade matogrossense, de que o trabalho 

escravo, o trabalho infantil e os acidentes no trabalho representam os 

mais graves problemas trabalhistas no Estado (MT, 2011, p. 6) (grifo 

nosso). 

A leitura do trecho acima transcrito revela, de forma inequívoca, a existência e 

a gravidade do problema objeto de nosso estudo, qual seja, a escravidão contemporânea, ainda 

que identificada tão somente como uma infração de natureza trabalhista. 

Na sequência, há uma ratificação da dimensão e da gravidade do problema 

naquele estado pois: 

Mato Grosso defronta-se com uma situação de conflito entre o 

crescimento econômico e o efetivo desenvolvimento social. O acesso 

aos frutos do crescimento econômico é extremamente desigual; 

persistem situações de trabalho escravo e trabalho infantil, as taxas de 

acidentes do trabalho são as mais elevadas do país e há necessidade de 

fortalecer políticas de emprego e formação profissional adequadas à 

realidade e às necessidades do Estado (MT, 2011, p. 19) (grifo nosso). 

A primeira prioridade da agenda é a erradicação do trabalho escravo, medida 

que se justifica, conforme menciona o texto, pois: 



A erradicação definitiva do trabalho escravo em Mato Grosso obedece 

a dois imperativos: um de ordem ética, que expressa a necessidade de 

coibir a exploração de trabalhadores em condições de vulnerabilidade, 

e outro de ordem econômica, pelo risco do boicote que o Estado pode 

sofrer por parte de outros países, em especial os europeus, em relação 

às suas exportações (MT, 2011, p. 28-9) (grifos nossos). 

Despertou-nos curiosidade a efetiva vinculação do tema a boicotes 

internacionais que poderiam ensejar prejuízos econômicos de forma tão explicita, o que não é 

muito comum em documentos do poder público.  

Buscando maiores informações sobre aquele contexto, fomos informados de 

que essa referência foi uma deliberação do atual senador por aquele estado – Blairo Maggi
6
, 

que deixou a cadeira de governador para assumir no Senado, ficando em seu lugar o atual 

governador, que assina e apresenta o Plano, Sinval Barbosa. 

Os estudiosos informaram que Blairo Maggi articulou – pessoalmente - a 

inclusão da referência a possíveis perdas econômicas, pois, segundo seu argumento, somente 

diante desse argumento e possibilidade seria possível contar com o apoio dos grandes 

proprietários daquele Estado. 

A breve exposição feita sobre trabalho decente teve o propósito de situar a 

discussão sobre o tema da proteção do trabalho na atualidade, em uma pauta  mais ampliada, 

cabendo destacar ainda o quanto a temática se coloca como tema central para o Estado 

brasileiro que,  tem no trabalho escravo e no trabalho infantil, questões que demandam ações 

articuladas para o seu efetivo combate e prevenção, visto ser essas modalidades de trabalho 

reconhecidas nacional e internacional como uma ‘chaga social’. 

Corroborando a assertiva acima apresentada, cabe salientar ainda uma 

discussão bastante latente na área das ciências sociais, que diz respeito à suposta superação da 

perspectiva marxiana que identificava o trabalho como categoria onto-teleológica na 

constituição do humano, argumento com o qual discordamos explicitamente por acreditarmos 

na efetiva centralidade do trabalho digno que é uma condição fundamental para a superação 

da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e 

o desenvolvimento sustentável! 
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