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RESUMO 
 
O presente estudo faz uma análise sobre o discurso do 
trabalho decente como estratégia de combate às formas 
degradantes de trabalho na sociedade capitalista. O objetivo 
desse artigo é analisar as estratégias presentes na Agenda 
Nacional de Trabalho Decente e do Plano Nacional de 
Emprego e Trabalho Decente no Brasil, documentos oficiais 
que visam erradicar a extrema pobreza e a desigualdade 
social, bem como o trabalho infantil na sociedade 
contemporânea. Assim, foi conveniente, através de pesquisa 
bibliográfica e documental, abordar as estratégias 
governamentais e empresariais no tocante a promoção do 
trabalho decente, especialmente no setor canavieiro. 
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ABSTRACT 
 
This study analyzes the discourse on decent work as a strategy 
to combat degrading forms of work in capitalist societ. The aim 
of this paper is to analyze the strategies present in the National 
Decent Work Agenda and the National Action Plan for 
Employment and Decent Work in Brazil, official documents 
aimed at eradicating extreme poverty and social inequality and 
child labor in contemporary society. So it was convenient, 
through bibliographical and documentary research, address 
government and business strategies regarding the promotion of 
decent work, especially in the sugarcane industry. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

  

           O presente artigo faz uma análise sobre o discurso do trabalho decente como 

estratégia de combate às formas degradantes do trabalho no sistema capitalista, com 

ênfase nas condições desumanas de trabalho infantil no setor sucroenergético brasileiro.  

          O objetivo do presente trabalho é analisar o discurso do trabalho decente em que sua 

atuação é referenciada por via de documentos oficiais - Agenda Nacional de Trabalho 

Decente (ANTD) e o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente (PNETD) – 

evidenciando dessa forma, o acordo realizado em 2003 entre o Governo Brasileiro e a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) para erradicar a extrema pobreza e a 

desigualdade social, assim como,as formas de trabalho análogas à escravidão e o trabalho 

infantil na sociedade contemporânea. 

          Dessa maneira, este artigo foi desenvolvido com base em pesquisa exploratória de 

cunho bibliográfico e documental, organizado em tópicos que retratam sobre os referidos 

documentos, fazendo uma análise amparada nos preceitos Marxistas e em autores críticos 

contemporâneos que abordam a temática através do mesmo viés.  Sendo assim, será 

discutido sobre a real funcionalidade do discurso do trabalho decente para o capital, 

expressando seus limites no que diz respeito ao enfrentamento das expressões da questão 

social.  

         Em seguida identifica-se os instrumentos de efetivação da proposta do “trabalho 

decente”, por via da elucidação da ANTD e do PNETD. Destaca-se a proposta de 

erradicação do trabalho infantil no âmbito da Agenda Nacional do Trabalho Decente e do 

Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente no Brasil. Versaremos também sobre a 

política de enfrentamento do trabalho infantil no contexto neoliberal, realizando uma análise 

do PETI; e, por fim, aborda-se o Trabalho Decente no setor canavieiro. 

 
 
 

2. A FUNCIONALIDADE DO DISCURSO DO TRABALHO DECENTE PARA O 
CAPITAL 

 

           O trabalho constitui a objetivação primária existente em todas as formas de 

sociedade, pois, é condição necessária para a existência humana. De acordo com Marx 

(2008), o processo de trabalho, trata-se de uma relação do homem com a natureza, em que 

o homem com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com 



 

 

                  

a natureza no intuito de apropriar-se dos recursos que constitui na natureza, transformando-

lhes em forma útil para vida humana. 

          Nesse sentido é interessante ressaltar, que o trabalho vai além dele mesmo, pois, não 

se limita a produção imediata do objeto, mas possibilita o desenvolvimento das capacidades 

humanas, das forças produtivas e das relações sociais. “[...] a sociedade de modo algum se 

reduz ao trabalho, pois as próprias novas necessidades produzidas pelo trabalho dão 

origem a complexos sociais que não mais fazem parte do trabalho enquanto tal. Um 

exemplo disso são as classes sociais [...]” (LESSA, 1999, p.27). 

Desse modo, é importante salientar que as classes sociais surgem a partir da 

Revolução Neolítica, isto é, quando o desenvolvimento dos meios de trabalho possibilita o 

surgimento da agricultura, diante disso, os homens passam a produzir além do que é 

necessário para a sua subsistência, gerando assim, a produção de excedente que se dá 

mediante a exploração do homem pelo homem. Nessa direção, o trabalho não será mais 

realizado por todos os membros da sociedade, como ocorria nas sociedades primitivas, 

pois, na medida em que as sociedades são divididas em classes sociais (escravismo, 

feudalismo, capitalismo) sempre haverá uma classe (dominante) que se apropria da riqueza 

socialmente produzida por outra classe (dominada).         

        Destaca-se então, que esse processo de exploração se intensifica na sociedade 

capitalista, visto que nessa sociedade o objetivo não é produzir apenas produtos que 

satisfaçam as necessidades sociais, o objetivo é também a produção da riqueza e a 

reprodução ampliada do capital. “O trabalho na sociedade capitalista se configura como 

trabalho alienado, que se expressa em uma relação social fundada na propriedade privada, 

no capital e no dinheiro” (ANTUNES, 2004, p. 9). Essas são as bases do capitalismo, 

sistema desumano e que apenas visa o lucro através da exploração da força de trabalho. 

         Diante da atual situação de exploração exacerbada em que o capital sujeita os 

trabalhadores e de denúncias de trabalho escravo, fez-se necessário ao capital adotar 

estratégias que medeiem as consequências do trabalho degradante existente. O discurso do 

trabalho decente constitui uma dessas estratégias do capital, visando a superação da 

pobreza e diminuição das desigualdades sociais. A proposta do trabalho decente pressupõe 

a superação da pobreza, com o objetivo de possibilitar uma condição de vida digna. Porém, 

o referencial Marxista contrapõe esta condição, pois não há “vida digna” ao lado de uma 

maçante exploração trabalhista. A real vida digna só é passível de se efetivar em um novo 

modelo de trabalho, livre da exploração do homem pelo homem, ou seja, com o trabalho 

associado. 

 
O trabalho associado é uma forma de trabalho em que os indivíduos põem em 
comum as suas forças e o resultado deste esforço coletivo é distribuído para todos, 



 

 

                  

de acordo com as necessidades de cada um. Para além de qualquer outra marca, 
esta forma de trabalho tem como característica essencial o controle consciente e 
coletivo dos produtores sobre o processo de produção. Deste modo, são os homens 
que regem o processo de produção e não os produtos, transformados em 
mercadoria pela compra-e-venda da força de trabalho, que dominam a vida humana. 
É evidente que esta forma de trabalho é muito mais humanamente digna porque 
neste caso são os próprios homens que decidem como, o que e de que forma será 
realizada a produção. Sob esta forma, então, o trabalho terá adquirido a sua forma 
mais digna, humana e livre possível. E é por isso mesmo que ele poderá ser a base 
de uma forma de sociabilidade onde os homens poderão ser não apenas 
formalmente, mas realmente livres e iguais. (TONET, pag. 7) 

 

 

           Somente desta maneira, haverá uma sociedade efetivamente digna, com produção e 

distribuição proporcional da riqueza, sem pobreza, sem trabalho escravo e sem exploração. 

Intencionalmente alheio aos preceitos marxistas, o governo brasileiro impôs como prioridade 

política em seu território, a promoção do trabalho decente em conjunto com os demais 

países do hemisfério americano. 

No Brasil, a promoção do Trabalho Decente passou a ser um compromisso 
assumido entre o Governo brasileiro e a OIT a partir de junho de 2003, com a 
assinatura, pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Diretor-
Geral da OIT, Juan Somavia, do Memorando de Entendimento que prevê o 
estabelecimento de um Programa Especial de Cooperação Técnica para a 
Promoção de uma Agenda Nacional de Trabalho Decente, em consulta às 
organizações de empregadores e de trabalhadores. (BRASIL, 2006. Pag.8) 

 

3. INSTRUMENTOS DE EFETIVAÇÃO DA PROPOSTA DO “TRABALHO DECENTE” 

   A Agenda Nacional de Trabalho Decente foi elaborada em 2006, pelo Governo 

brasileiro em parceria com a OIT, como o primeiro instrumento de efetivação do discurso do 

trabalho decente em âmbito nacional. O referido documento tem em seu subtítulo a frase: 

“Gerar Trabalho Decente para Combater a Pobreza e as Desigualdades Sociais”, de posse 

deste lema o documento pauta suas prioridades com o plano de efetivá-lo. A criação da 

Agenda pressupunha no seu texto a criação de um Programa Nacional de Trabalho Decente 

que estabelecesse, “além das prioridades, os resultados esperados e as estratégias, metas, 

prazos, produtos e indicadores de avaliação. Esse Programa deverá ser incluído no PPA, 

monitorado e periodicamente avaliado, consultando as organizações de empregadores e de 

trabalhadores.” (BRASIL, 2006. pag.18). 

   Seguindo as recomendações contidas na Agenda, o Governo Brasileiro elaborou o 

Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente – 2010. O Plano Nacional de Emprego e 

Trabalho Decente é uma estratégia do Governo brasileiro para atuar sobre os problemas 

estruturais da sociedade e do mercado de trabalho e seu intuito é ser instrumento de 



 

 

                  

efetivação das prioridades contidas na Agenda Nacional de Trabalho Decente. Nessa ótica, 

em4 de junho de 2009foi formalizado, por Decreto Presidencial, o Comitê Executivo 

Interministerial responsável pela elaboração do Plano Nacional de Emprego e Trabalho 

Decente (PNETD), sendo concebido como instrumento de implementação da ANTD.  

  O PNETD foi construído por meio do diálogo e cooperação entre diferentes órgãos do 

governo federal e envolveu um amplo processo de consulta tripartite num pacto entre 

governo, empresários e trabalhadores. Ele representa uma referência fundamental para a 

continuidade do debate sobre os desafios de fazer avançar as políticas públicas de emprego 

e proteção social. . Vale ressaltar que esse pacto se deu por meio, 

 
[...] de uma série de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria 
de trabalho, emprego e proteção social que exigem, para sua efetividade, 
mecanismos adequados à promoção de uma nova relação de intercâmbio e 
cooperação entre as distintas esferas de governo que possuem responsabilidade 
compartilhada no tema, bem como a existência de condições adequadas ao 
exercício do diálogo social (BRASIL, 2011, p. 17). 

 

           No entanto, ao analisar a visão de cada segmento (governo, empresários e 

trabalhadores), observamos que há divergências em relação aos objetivos e visão do que 

seria o trabalho decente para ambos os grupos de trabalho tripartite.   

     Desse modo, ao fazer essa análise, identificamos que a intenção do capital em 

promover esse pacto entre os segmentos: governo, empresários e trabalhadores para a 

promoção do trabalho decente, é garantir a sua reprodução e conter a classe trabalhadora 

com o discurso de erradicar a extrema pobreza e a desigualdade social. 

 

 

4. A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO ÂMBITO DA AGENDA 

NACIONAL DO TRABALHO DECENTE E DO PLANO NACIONAL DE EMPREGO 

E TRABALHO DECENTE NO BRASIL 

 

          Diante do que foi discutido até aqui é possível observar que o acirramento da 

pobreza, das desigualdades sociais, assim como, as condições de trabalho degradante, tem 

sido nos últimos anos alvo de diversas estratégias governamentais, isto é, de medidas 

paliativas, voltadas para administrar e regular as expressões decorrente do processo de 

exploração de uma classe sobre a outra. É nessa direção que a problemática do trabalho 

infantil, do trabalho forçado tornou-se uma das prioridades da Agenda Nacional do Trabalho 

Decente e do Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente no Brasil. 



 

 

                  

          A ANTD estabelece uma linha de ação voltada à erradicação do trabalho infantil, 

destacando os resultados esperados como o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho 

Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador implementado e monitorado com ênfase em 

estratégias de reinserção social e de prevenção. 

         Nesse sentido, conforme mencionado anteriormente para a implementação da ANTD 

foi elaborado o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente (PNETD). As prioridades do 

PNETD correspondem as que foram determinadas na Agenda Nacional do Trabalho 

Decente, vale então lembrar que a erradicação do trabalho infantil, especialmente em suas 

piores formas, prevalece no centro das prioridades. 

         Nesse contexto, ressalta-se, no PNETED, que em junho de 2008, foi assinado pelo 

Presidente da República o decreto de nº 6.481 que institui a lista das piores formas de 

trabalho infantil (lista TIP) regulamentando os Artigos 3º e 4º da Convenção 182 da OIT. De 

acordo com a lista TIP, considera-se o trabalho de crianças e adolescentes na cana-de-

açúcar como uma das piores formas de trabalho infantil, por ser um trabalho prejudicial à 

saúde e à segurança da criança. 

          No PNETD é ressaltado também o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI), como um dos instrumentos utilizados no discurso voltado a promoção do trabalho 

decente, em que são estabelecidas as metas a serem atingidas no tocante a inserção no 

programa de crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho infantil. 

 

 

5. A POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL NO CONTEXTO 

NEOLIBERAL: O PETI EM EVIDÊNCIA 

 

           É possível observar que o avanço das ações governamentais voltadas ao 

enfrentamento da problemática do trabalho infantil constitui uma realidade. Porém, o 

contexto de reformas do Estado pautado no desenvolvimento econômico em detrimento do 

social, vem distorcendo o caráter das políticas sociais, transformando-as em políticas 

compensatórias. 

            De acordo com Yazbek (1996), as políticas sociais vêm assumindo um papel de 

atenuar, regular, através de programas sociais, os desequilíbrios existentes entre as 

diferentes classes sociais na apropriação da riqueza socialmente produzida, como também 

vem se revelando uma forma de reduzir os possíveis conflitos sociais decorrentes das 

precárias condições de vida em que estão submetidas as classes subalternas. Nessa 

direção, é interessante ressaltar que “A intervenção estatal no campo das políticas sociais e 



 

 

                  

especificamente no âmbito da assistência configura-se nesse quadro como uma modalidade 

de resposta à miserabilidade da população” (YAZBEK, 1996, p.44). 

         Nesse sentido, é importante observar que o princípio de focalização5 das políticas 

neoliberais torna os programas sociais incapazes de atender em sua totalidade os 

segmentos da população vulnerabilizada. Desse modo, trata-se, então, de programas 

insuficientes, descontínuos e limitados, na medida em que atende apenas a população 

extremamente pobre.  Padilha (2010) ressalta que o PETI está pautado nesta concepção 

neoliberal, pois revela-se um programa de transferência de renda, destinado, às famílias 

vulnerabilizadas pela a pobreza com filhos na faixa etária de 7 a 14 anos submetidos a 

trabalhos insalubres, degradantes. Nessa perspectiva, o PETI está enquadrado na lógica 

da Política de Assistência Social, já que atende de forma seletiva e temporária os 

beneficiários que vivem em condição de extrema pobreza. 

          É importante frisar que o PETI surgiu no Brasil em decorrência de várias denúncias 

sobre trabalho escravo e degradante em que crianças estavam submetidas, principalmente 

nas carvoarias e no trabalho de corte de cana. Assim, vale ressaltar que no setor canavieiro 

além das estratégias governamentais é visível a propagação das ações empresariais, com o 

discurso de promover o trabalho decente. Sendo assim, diversas estratégias vêm sendo 

acordadas, visando, entre outras medidas, a promoção de um ambiente de trabalho 

saudável e seguro, e a erradicação do trabalho escravo e do trabalho infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

6. O TRABALHO INFANTIL NO SETOR CANAVIEIRO: O PACTO ENTRE GOVERNO 

E EMPRESÁRIOS 

 

          Conforme o Ministério Público do Trabalho, o discurso do trabalho decente tem 

fundamentado as normas reguladoras do trabalho do setor canavieiro, visto que se trata de 

                                                           
5
De acordo com Padilha (2010) essa concepção de focalização condiz com o atendimento que tem 

sido dado a atual política de enfrentamento da pobreza no país, pautada numa concepção neoliberal, 
em que o objetivo central é atenuar ou camuflar a pobreza, decorrente do ajuste estrutural, tendo 
como alvo o corte de recursos dos programas sociais, visando criar condições para inserir o país na 
competitividade da economia globalizada. 
 



 

 

                  

um setor em que as condições de trabalho se expressam de forma análoga ao trabalho 

escravo. 

 
As condições degradantes de trabalho cujo entendimento relaciona-se objetivamente 
com o desrespeito às normas de saúde e segurança são um elemento que definem 
a redução à condição análoga a de escravo, conforme o Código Penal brasileiro 

(BRASIL, 2013, p.5). 
 
 

           A Promoção do Trabalho Decente no setor canavieiro é um projeto que está 

articulado com a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que vem 

buscando executar ações nacionais para erradicar situações de trabalho escravo e 

regularizar as condições de trabalho.  Nesse sentido, foi criado o Programa Nacional de 

Promoção do Trabalho Decente no Setor Sucroalcooleiro, com o discurso de promover 

melhores condições de trabalho no setor. Assim, em fevereiro de 2008, o programa é 

executado pela primeira vez no estado de Alagoas.            

         No tocante à promoção do trabalho decente na agroindústria canavieira, vale também 

destacar o Compromisso Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-

açúcar sendo firmado em 25 de Junho de 2009. Durante sua construção, foi debatida uma 

agenda de questões em volta de dezoito temas, dentre os quais se destacam: saúde e 

segurança do trabalhador; jornada de trabalho, trabalho infantil e trabalho forçado, Programa 

de Assistência Social (PAS) da atividade canavieira, trabalho decente e trabalho análogo ao 

escravo. 

           De acordo com o discurso abordado no referido documento, a adesão das empresas 

canavieiras a este compromisso se dá voluntariamente, assim, as empresas que o aderem 

ficam comprometidas a respeitarem as práticas que foram determinadas.  

            Conforme Freitas (2009), o termo do Compromisso Nacional, especialmente no que 

diz respeito às práticas empresariais, apenas retoma o que já está proposto e 

regulamentado em outras legislações e acordos6, e que continua ainda sendo descumprido 

em várias empresas.             

           Segundo a autora citada acima, a cláusula terceira do Compromisso Nacional, que 

trata das políticas públicas, é a que talvez possa representar algum avanço, mas, ao mesmo 

tempo, deixa clara a nítida expressão de um Estado com orientação neoliberal, visto que as 

                                                           
6Desde a aprovação do Estatuto da Lavoura Canavieira (Decreto-lei nº 3.855, de 1941) é manifestada 
a preocupação no tocante aos direitos dos trabalhadores das lavouras canavieiras e de suas famílias. 
A partir da promulgação do Estatuto, outros mecanismos legais foram estabelecidos, visando garantir 
a assistência aos trabalhadores da agroindústria canavieira, dentre os quais podemos destacar o 
Decreto-lei nº 6.969 de 19 de Outubro de 1944, a Lei de n° 4.870 de 1º de Dezembro de 1945 e a 
Portaria n° 304 de Agosto de 1995.         
 



 

 

                  

medidas adotadas para enfrentamento das questões que afetam a integridade física e moral 

do trabalhador do setor canavieiro têm sido repassadas para a responsabilidade das 

empresas e da sociedade civil, deixando de ser atribuição do Estado. 

           No que diz respeito a erradicação do trabalho infantil na agroindústria canavieira,a 

União da Indústria de cana-de-açúcar (UNICA) assinou, em abril de 1996, o Pacto dos 

Bandeirantes, que tinha como objetivo erradicar o trabalho infantil no setor canavieiro. O 

referido compromisso foi assumido publicamente com o envolvimento do Governo do Estado 

de São Paulo e dos membros da Câmara Paulista do Setor Sucroalcooleiro, e com a 

participação da Fundação Abrinq, pelos Direitos da Criança e do Adolescente.  

           Em 1996, também houve o lançamento da campanha de sensibilização empresarial 

pela Fundação Abrinq, com intuito de promover a assinatura de pactos voltados para a 

erradicação do trabalho infantil. Assim, no decorrer da campanha, foram celebrados sete 

pactos vinculados ao setor sucroalcooleiro sediados nos estados de São Paulo, Goiás, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Alagoas. 

          Nessa ótica, vale destacar que desde a aprovação da Portaria de nº 199 do Ministério 

da Indústria do Comércio e do Turismo, a erradicação do trabalho infantil na agricultura 

canavieira se torna a segunda prioridade nos programas de assistência social das usinas. 

“Portanto, no tocante à erradicação do trabalho infantil, na verdade existe uma legislação 

que desde 1996 institui a obrigatoriedade do combate à mão de obra infanto-juvenil na 

lavoura canavieira [...]” (SOARES, 2003, p.78). 

          Desse modo, nota-se que esse cenário reflete o caráter neoliberal do Estado, na 

medida em que transferem sua responsabilidade para setor privado, transformando o que é 

obrigatoriedade instituída nas legislações em caráter de voluntariedade por parte das 

empresas. 

Nessa perspectiva, evidencia-se que é nessa conjuntura de regulamentação das relações 

de trabalho, e da propagação do discurso do trabalho decente na agroindústria canavieira, 

que o Serviço Social7, é requisitado nas usinas para intervir nas expressões da questão 

social recorrente nesse setor, atuando em diversos programas desenvolvidos na usinas, 

como por exemplo, nos programas voltados a erradicação do trabalho infantil. Desse modo, 

o assistente social passa a ser requisitado não só por uma questão técnica que implica nas 

ações imediatas, mas necessariamente por suas funções de caráter ideológico, no sentido 

de controlar e ajustar os indivíduos aos interesses do capital. 

 
 

                                                           
7Conforme Netto (1989) o Serviço Social é uma profissão que nasce “vocacionada” para intervir nas 

demandas da “questão social”, ou seja, administrar, regular a “questão social” no âmbito da 
sociedade burguesa. 



 

 

                  

 
 

7. CONCLUSÃO 
 
 
          No decorrer da pesquisa foi possível compreender que, apesar da repercussão que 

vem tomando o discurso do trabalho decente no tocante a erradicação da pobreza e das 

desigualdades sociais, torna-se imprescindível compreender que o Estado, assim como as 

estratégias empresariais, são incapazes de eliminar os males sociais, por se tratarem de 

instrumentos que implicam na reprodução das relações sociais.  

          Nessa ótica, nota-se então que a Agenda Nacional do Trabalho Decente, o Plano 

Nacional de Emprego e Trabalho Decente, o Compromisso Nacional para aperfeiçoar as 

condições de trabalho na cana-de-açúcar e os demais programas desenvolvidos nas usinas 

canavieiras, apesar de estabelecer como uma das suas prioridades a erradicação do 

trabalho forçado e do trabalho infantil, revela-se na verdade uma estratégia do capital em 

favor dos seus interesses econômicos e não uma forma de combater os males sociais, visto 

que, estar no modo de ser do sistema capitalista a distinção entre as classes sociais e, 

portanto da desigualdade social e da pobreza. 

          Assim, podemos dizer que mesmo com essas iniciativas de minimizar os efeitos da 

questão social, o objetivo do capital é conter a classe trabalhadora através de mecanismos 

que mascaram a sua verdadeira intenção, visando a sua reprodução e o acúmulo de 

riquezas. 

          Portanto, vale ressaltar a impossibilidade tanto do Estado quanto das empresas de 

propor medidas que visem suprimir os problemas sociais, restando-lhe apenas viabilizar 

medidas paliativas, no sentido de regular e administrar as expressões mais gritantes que 

resultam do processo de exploração de uma classe sobre a outra. Dessa forma, a 

superação dos males sociais só ocorrerá com uma transformação na raiz do modo de 

produção vigente, visando uma liberdade fundamentada na emancipação humana que só 

ocorrerá quando não houver mais opressores e oprimidos.    
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