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RESUMO 

 

Os trabalhadores bolivianos em São Paulo: uma abordagem jurídica 

 

No atual cenário de globalização são verificadas diversas práticas de exploração 

laboral. O trabalho escravo é a forma de exploração laboral mais intensa que pode existir 

nos dias atuais. O tráfico de pessoas é uma prática criminosa crescente em nossa sociedade. 

No Brasil, em São Paulo, existem casos de trabalhadores imigrantes bolivianos vítimas de 

tráfico de pessoas e trabalho escravo. Esta pesquisa busca discutir os conceitos de trabalho 

decente, trabalho escravo, tráfico de pessoas, tráfico de migrantes, com o objetivo de focar 

na análise da exploração de imigrantes bolivianos em oficinas de costura de São Paulo. É 

argumentado que estes trabalhadores bolivianos, independentemente de seu status 

imigratório, possuem direitos laborais que devem ser respeitados. 
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ABSTRACT 

 

Bolivian workers in Sao Paulo: a juridical view 

 

In the present scenario of globalization many labor exploitation practices take place. 

Slave labor is the most intensive form of labor exploitation that exists nowadays. Human 

trafficking is an ascending crime in our society. In Brazil, in Sao Paulo, there are cases of 

Bolivian immigrant workers victims of human trafficking and slave labor. This research 

intends to discuss concepts of decent work, slave labor, human trafficking, migrant smuggling, 

in order to focus on the analyses of the exploitation of Bolivian immigrants in textile 

sweatshops in Sao Paulo. It is argued that these Bolivian workers, independently of their 

migratory status, have labor rights that should be respected.    

 

Keywords: Slave Labor; Human Trafficking; Immigrants; Bolivian; Sao Paulo.  
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INTRODUÇÃO 

 

A escravidão é ilegal em todos os países do globo, ou seja, a instituição jurídica que 

conformava a propriedade de uma pessoa sobre a outra já foi extinta por toda a comunidade 

internacional. Entretanto, subsistem situações de fato em que seres humanos são obrigados, 

em determinadas circunstâncias, a realizar trabalhos contra suas vontades sob ameaças de 

punições. 

 

A presente dissertação trata justamente desta temática: o trabalho em condições 

análogas à escravidão. Mais especificamente, adotaremos a premissa de que a partir da 

segunda metade do século XX o mundo passou a vivenciar mudanças significativas que nos 

colocam em um cenário qualitativamente novo em termos de exploração do trabalho no modo 

capitalista de produção. A evolução nos meios de transporte e de comunicação e a 

possibilidade de compartimentalização, terceirização e relocalização da produção criaram um 

novo cenário econômico, social, cultural e jurídico. A atual superexploração do trabalho em 

condições análogas à escravidão, o trabalho degradante enfrentado cotidianamente por vários 

trabalhadores ao redor do mundo nos mais variados setores de produção, as migrações 

internacionais e o tráfico de pessoas para fins de exploração do trabalho são práticas que estão 

intimamente ligadas a esse novo contexto de produção e trabalho. Desta forma, é necessário 

que estes conceitos sejam abordados em uma perspectiva integrada, no sentido de 

compreender que apesar de distintos, possuem relações entre si que não podem ser ignoradas. 

Nesta dissertação procuraremos tratar conceitualmente das questões acima citadas e olharemos 

para um caso concreto: a exploração laboral enfrentada por trabalhadores bolivianos nas 

oficinas de costura de São Paulo.  

 

 Assim sendo, escreveremos sobre as principais mudanças que, em especial a partir da 

década de 1960, contribuíram para uma reestruturação da produção e do trabalho no mundo. 

Neste contexto de globalização econômica, iremos ressaltar certas práticas de trabalho 

degradante impostas a trabalhadores - especialmente em fábricas localizadas em países 

periféricos que produzem, sob encomenda, produtos para grandes empresas multinacionais. 



 
 

 

5 

Trataremos do conceito de trabalho decente promovido pela Organização Internacional do 

Trabalho (“OIT”) e escreveremos sobre a posição do Brasil em relação ao tema.  

 

 Consideraremos que atualmente a forma de superexploração laboral mais intensa que 

pode existir é a redução do trabalhador à condição análoga a de escravo. Assim, escreveremos 

sobre a escravidão partindo da premissa de que apesar dela ter existido enquanto instituição 

em diversas sociedades ao longo da história, em cada um desses períodos ela assumia 

características peculiares que a diferenciavam das outras formas de escravidão experimentadas. 

Desta forma, mostraremos que hoje existe escravidão porém com características que a tornam 

distinta em diferentes contextos. Analisaremos as disposições acerca da escravidão nos 

normativos internacionais e traçaremos um panorama das principais formas de escravidão que 

são identificadas hodiernamente nas diferentes partes do globo, mas lembrando que a intenção 

do nosso trabalho é analisar uma forma de escravidão em uma situação específica: a 

exploração de imigrantes bolivianos em oficinas de costura de São Paulo. Será dado destaque 

às medidas tomadas pelo Brasil com vistas a lidar com o tema da redução à condição análoga 

a de escravo bem como serão apresentados os dispositivos legais pátrios que tratam desta 

questão.    

 

 Trataremos também do tráfico de pessoas e do tráfico de migrantes.Consideraremos 

suas definições em âmbito internacional e faremos distinção entre essas duas figuras. 

Mostraremos também como o Brasil tem tratado desses temas em âmbito interno.  

 

 Nesse ponto, apresentaremos o quadro de trabalho enfrentado pelos imigrantes 

bolivianos nas oficinas de costura de São Paulo. Traremos depoimentos dos próprios 

imigrantes. Faremos o exercício de relacionar o caso concreto com os conceitos articulados 

nos capítulos anteriores, problematizando a situação. Destacaremos as medidas e instrumentos 

legislativos brasileiros que lidam diretamente com esta temática. 

  

 Ademais, apresentaremos a posição de que o trabalhador imigrante, 

independentemente de seu status imigratório, possui direito às verbas trabalhistas decorrentes 

do exercício laboral. 
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     Por fim, concluiremos o trabalho destacando que essa situação de superexploração 

laboral que vivenciamos é produto de um contexto histórico marcado pela globalização 

econômica e por hábitos de consumo particulares a ela. Será enfatizada a importância do 

combate a essas situações laborais atentatórias à dignidade humana a partir de um viés 

interdisciplinar.  
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CONCLUSÃO 

 

 

As experiências do século XVII ao XIX fixaram a idéia no Ocidente de que a 

escravidão era uma instituição na qual pessoas negras eram tidas como propriedades. 

Entretanto, ao longo do trabalho, procurou ser mostrado que, embora com características 

distintas, hoje existe escravidão de fato em diversas partes do globo.  

 

Para Z. Bauman, na sociedade atual, laços e parcerias tendem a ser vistos e tratados 

como coisas destinadas a serem consumidas, e não produzidas; estão sujeitos aos mesmos 

critérios de avaliação de todos os outros objetos de consumo (2001:187). Quando o outro é 

visto como bem a ser consumido nas relações sociais, fica muito fácil desconsiderar todas as 

suas dimensões humanas. No caso da força de trabalho, é possível enxergá-la como um 

composto de objetos, de instrumentos, e não de pessoas. Dentro dessa lógica, portanto, há 

poucos obstáculos para se dar um passo adiante e tratar o trabalhador como objeto descartável. 

Avançando no nível da superexploração laboral, podemos considerar que a escravização de 

um outro ser humano, nesta perspectiva, na sociedade atual, apesar de todas as construções 

legais que impedem a escravidão e a constante discussão e busca de afirmação dos direitos 

humanos, é um reflexo da desvalorização do ser humano dentro da sociedade pós-moderna. Se 

antigamente o escravo não era humano por convenção jurídica, hoje, é desumanizado por 

convenção social.         

 
Segundo G. Shahinian, relatora da ONU sobre Formas Contemporâneas de Trabalho 

Escravo, em um mundo baseado na competição pura e simples e na desregulamentação, a 

exploração tende a se radicalizar e, em meio à obsessão pelo lucro e sobrevivência em 

mercados cada vez mais disputados, as liberdades e direitos individuais são constantemente 

atropelados (SANTINI, 2010). Assim, no atual cenário movido pelo paradigma da 

especialização flexível e de intenso consumo no qual os direitos trabalhistas são vistos como 

custos, não há limites para a exploração da mão de obra. O outro é visto como estranho e não é 

percebido como um semelhante; sua natureza humana é reduzida em um mundo em que tudo é 

consumo, inclusive as relações humanas, e, assim, um trabalhador pode ser facilmente 
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encarado como um instrumento, como objeto a ser consumido e descartado quando isto for 

conveniente. A exploração de trabalhadores imigrantes bolivianos em oficinas de costura de 

São Paulo é uma manifestação concreta dessa sistemática.     

 

Como a sociedade pós-moderna envolve seus membros primariamente em sua 

condição de consumidores, e não de produtores (BAUMAN, 2001: 90), não é possível esperar 

combater o trabalho escravo na cadeia de confecções desconsiderando o consumidor. Neste 

sentido, a idéia de um selo que ateste a regularidade do produto em razão do monitoramento 

de sua cadeia produtiva é item importante a ser observado, ainda que não suficiente.  

 
A erradicação da escravidão não é um mero ato legal, para que ela desapareça são 

necessárias efetivas medidas sociais e econômicas. Ademais, a libertação não é um evento, 

é um processo. Assim, cabe a pergunta: como proporcionar uma saída efetiva da 

escravidão? Uma resposta talvez estaria em fornecer liberdades reais às pessoas, buscando 

aumentar seu capability set 1 visando assim excluí-las de uma situação de vulnerabilidade.  

 

Também surgem como estratégias de combate às práticas de trabalho escravo, tráfico 

de seres humanos e tráfico de migrantes, ações como: desenvolvimento nos países de origem; 

repressão de demanda de trabalho precário nos países de destino; regularização imigratória 

mais inteligente (e não apenas repressão de imigrantes, o que muitas vezes pode impulsionar 

pessoas a buscar redes de tráfico).  

 

A exploração do trabalho escravo, do tráfico de seres humanos e do tráfico de 

migrantes é um quadro complexo que exige atuação em diversas frentes, bem como medidas 

de caráter multidisciplinar. O governo brasileiro tem dado atenção a estas temáticas, entretanto 

ainda há muito a ser alcançado. 

 

No caso específico dos trabalhadores bolivianos em São Paulo, é imperioso que seja 

promovida dentro da comunidade uma cultura de trabalho decente. Ademais, é necessário que 

a comunidade receba orientação a respeito dos direitos que seus membros possuem na 

                                                 
1 Para o conceito de capabilities e capability set v. A. Sen, 2004, obra na qual o autor aborda a  pobreza como 
privação de capacidades de escolhas.   
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condição de imigrantes e na condição de trabalhadores. O poder público não pode ignorar a 

presença desse contingente populacional em solo brasileiro e deve estruturar políticas públicas 

para esse coletivo. Evidente que isto se apresenta como um desafio, porém é medida 

necessária a ser tomada.    

 

 

.   
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