DIREITOS HUMANOS
NO TRABALHO:
Vamos Conversar?

APRESENTAÇÃO
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi
publicada pela Organização das Nações Unidas (ONU)
em 1948. Desde então, muitos estudos, materiais e
políticas foram produzidos para orientar e tentar
garantir o cumprimento de tais direitos para todas as
pessoas. Nesse contexto, entende-se que as diversas
partes da sociedade têm responsabilidades: governos,
sociedade civil e empresas.
No entanto, para que efetivamente os direitos
humanos sejam respeitados, é necessário que eles
sejam de conhecimento comum. Em outras palavras,
não basta haver tantos documentos se a maior parcela
de uma população não tem acesso aos conteúdos; seja
por desconhecimento ou pelas barreiras da linguagem
utilizada
“Direitos Humanos no Trabalho: Vamos Conversar?”
surgiu da percepção de que, embora os direitos
humanos sejam universais, informações claras sobre
eles dificilmente chegam a todas as partes de uma
cadeia produtiva. Assim, a cartilha pretende ser um
mecanismo útil para que a força de trabalho conheça e
possa cobrar os seus direitos.
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VOCÊ JÁ SE
PERGUNTOU
O QUE SÃO OS
DIREITOS HUMANOS?
Os Direitos Humanos são direitos básicos que todas as pessoas têm,
não importa a nacionalidade, a cor, a raça, a etnia, o sexo, o gênero, a
religião ou qualquer outra característica.
Você tem direito à vida, à liberdade de opinião e de expressão, à
educação, ao trabalho… A lista é grande!
O que os Direitos Humanos têm a ver com o seu trabalho?
Os Direitos Humanos devem estar em todas as partes da nossa vida,
inclusive no emprego. Quando esses direitos são respeitados no
local de trabalho, existe o que chamamos de trabalho decente.
Para saber se há trabalho decente na empresa, é preciso prestar
atenção em alguns temas que você pode ler aqui. No fim desta
cartilha, você vai encontrar dicas de materiais e os telefones de
canais de denúncia. Vamos começar?
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TRABALHO ESCRAVO:
UMA CONVERSA SÉRIA!
Diversos povos foram escravizados ao longo da história da
humanidade, de várias formas. No Brasil não foi diferente, mas
muitas vezes nós pensamos que trabalho escravo é coisa do
passado. Isso não é verdade!
Existe hoje no nosso país o que chamamos de trabalho escravo
contemporâneo, também conhecido como trabalho análogo ao
escravo: um trabalho sem dignidade e/ou que retira a nossa
liberdade.

Trabalho escravo, em todas as suas formas,
É CRIME!
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COMO EU POSSO SABER SE ISSO
ACONTECE COMIGO?
Pela lei brasileira, se existir pelo menos um dos pontos desta lista, o
trabalho é considerado trabalho escravo contemporâneo:
Trabalho forçado: você é
obrigado(a) a fazer um trabalho
que não estava combinado,
com o qual você não concordou
ou não quer fazer; por meio de
violência, punição ou ameaça.
Alojamento precário: um lugar
para dormir sem circulação de
ar, muito apertado, quente ou
frio demais, sem banheiro
perto, sem camas, sujo, em
local perigoso, etc.
Alimentação precária: falta de
água e/ou comida, ou quando
elas estão em estado muito
ruim: contaminadas, sujas,
estragadas.
Falta de assistência médica:
quando você se acidenta ou
tem um problema de saúde por
causa do trabalho e não recebe
atendimento ou tratamento.
Jornada exaustiva: quando
você fica tão cansado(a) que
não consegue recuperar as
forças ou fazer outras coisas
além do trabalho.
Falta de saneamento básico e
de higiene: se não tem água

boa para beber e usar, esgoto
canalizado ou lugares limpos.
Maus-tratos, violência,
tortura;
Ameaças físicas e
psicológicas: quando ameaçam
fazer mal a você ou à sua
família, para que você faça algo
que não quer, para que não
denuncie ou para que não vá
embora.
Dívida ilegal ou inventada/
servidão por dívida: cobrança
de passagens, comida,
ferramentas de trabalho ou
moradia, criando uma dívida
que você não consegue pagar.
Isolamento e cárcere: trabalho
no campo, longe, ou até na
cidade, mas sem ter
comunicação; ou sem a
possibilidade e a liberdade
para ir e vir: estar preso(a).
Posse de documentos: não
devolverem os seus
documentos, impedindo que
você vá embora.
Não pagamento do seu salário.
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E O TRABALHO INFANTIL?
No Brasil, ninguém abaixo de 16 anos pode trabalhar, a menos que
seja menor aprendiz, a partir dos 14 anos. E quem ainda não tem 18
anos não pode fazer trabalhos pesados, noturnos, perigosos ou que
o(a) impeçam de ir à escola!
Lembre-se: todos os tipos trabalho infantil são crime, inclusive a
exploração sexual de menores. Se isso acontecer no seu trabalho ou
em qualquer outro lugar, denuncie imediatamente

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DE
NEGOCIAÇÃO COLETIVA
Todas as pessoas que trabalham têm o direito de criar e participar
de associações para defender os seus interesses e negociar
coletivamente. Veja se há associação ou sindicato no seu local de
trabalho. Você participa deles?

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Você tem o direito de trabalhar em um lugar seguro e saudável, com
todos os equipamentos de segurança e de proteção. Dependendo
da sua função, a empresa deve dar treinamentos sobre esse tema.
Vamos conferir:
Ÿ Você acha que precisa de treinamentos?
Ÿ Você teve treinamentos? O que achou
deles?
Ÿ Tem equipamentos de segurança?
Ÿ Você sabe como usar e utiliza os
equipamentos da maneira certa?
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DISCRIMINAÇÃO
Discriminar significa separar, afastar. Ninguém pode ser
discriminado(a) por características pessoais, que não têm a ver com
a sua função na empresa. Só que antes de falarmos dos tipos de
discriminação, precisamos falar de equidade.
Buscar equidade significa entender que existem maneiras
diferentes de cada pessoa ter os seus diretos respeitados. Afinal,
temos diferentes características e condições.

IGUALDADE

EQUIDADE
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ORIGEM
Não importa se você veio do Brasil, do Haiti ou da Alemanha; nem se
você é do interior ou da cidade. A sua origem não pode definir como
você é tratado(a) no trabalho!

COR/RAÇA
Infelizmente, o Brasil é um país onde há muitos casos de racismo, e
isso pode acontecer nos nossos empregos. A cor da pele, o cabelo e
outras características físicas não podem ser usadas para definir
quem será contratado(a), nem o salário, cargo ou o jeito que tratam
a pessoa. Elas também não justificam ofensas, nem “piadas” de
mau gosto.

Racismo e injúria racial são crimes
e devem ser denunciados.
IMPORTANTE!
Injúria Racial: discriminar diretamente uma
ou mais pessoas por conta da cor/raça delas;
Racismo: discriminar um grupo inteiro.
Ex: não contratar pessoas negras.
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Identidade de gênero e orientação sexual:

VOCÊ CONHECE ESSES TERMOS?
Identidade de gênero é como a gente se
reconhece (homem, mulher...). Se uma
pessoa se identifica como homem, mas
nasceu em um corpo biológico feminino,
por exemplo, ela é uma pessoa
transgênero.
Orientação sexual é com quem você se
relaciona amorosamente. Pode ser com
pessoas de outro sexo ou não.
Sexo biológico é o conjunto de
características femininas ou masculinas
do seu corpo.

LGBT é a sigla que
usamos para lésbicas,
gays, bissexuais, travestis,
transexuais e
transgêneros. A população
LGBT ainda é alvo de
violência e discriminação.

DICA:
Se você trabalha com uma pessoa transgênero,
use o nome social dela, ou seja, o nome pelo qual
ela prefere ser chamada.
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MULHERES
Você sabia que em muitos lugares as mulheres ainda recebem
menos do que os homens pela mesma função, mesmo quando elas
têm mais anos de estudo? E tem mais!
Aqui vão alguns exemplos de discriminação no trabalho:
• Dizer que alguém não consegue aprender ou que não sabe fazer
uma tarefa por ser mulher;
• Não respeitar a autoridade de uma chefe porque ela é mulher;
• Não respeitar uma mulher como profissional; não ouvir as
sugestões dela; interromper muitas vezes quando ela fala;
• Fazer “piadas” ofensivas sobre mulheres.

IMPORTANTE!
No Brasil, há muitas mulheres que sofrem
violência em casa. Se você notar que isso
acontece com uma colega de trabalho, ofereça
apoio e fale para ela sobre o LIGUE 180 Central de Atendimento à Mulher.

Já passou da hora disso acabar,
não é mesmo?
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CRENÇA
Somos livres para seguir ou não uma religião ou uma crença.
Todas as escolhas devem ser respeitadas no ambiente de trabalho.
A empresa não deve interferir, assim como não podemos forçar
colegas a acreditar no mesmo que nós, muito menos julgar quem
pensa de forma diferente da nossa.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

As pessoas com deficiência têm direito ao trabalho digno, como
toda a população. Isso quer dizer que a empresa deve ser acessível,
inclusiva e dar as mesmas oportunidades para todos(as).

Como?
Programas de educação, treinamentos, rampas de acesso para
cadeirantes, banheiros adaptados, piso táctil para cegos e
programas de computador específicos para surdos são bons
exemplos.

É sempre bom lembrar que TODAS essas
diferenças precisam ser respeitadas!
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ASSÉDIO MORAL
Se no dia a dia da empresa alguém humilha, ofende, persegue,
envergonha ou não deixa colegas cumprirem as atividades, isso é
assédio moral. Esse assédio pode vir da chefia ou de outros(as)
empregados(as). Sofrer assédio moral atrapalha muito a nossa vida
pessoal e profissional. Por isso, é preciso prestar atenção e usar os
canais de denúncia que existirem.

ASSÉDIO SEXUAL
Assédio sexual é quando uma pessoa
constrange a outra com atitudes,
toques, gestos, comentários ou
mensagens que têm conteúdo
sexual. São ações que vão contra a
vontade da vítima e acontecem de
diferentes maneiras. Pode ser por
chantagem ou ameaça (de demissão,
por exemplo); por insistência ou
constrangimento. O assédio pode
acontecer com qualquer um(a), mas
na maior parte dos casos é um
homem que assedia uma mulher.

Assédio sexual é crime!
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O QUE FAZER SE ISSO ACONTECER COMIGO?
Se você sofrer assédio sexual, o Ministério Público do Trabalho
(MPT) recomenda*:
• Não se sentir culpada(o), porque o assédio não depende de você,
só depende do agressor;
• Dizer, claramente, NÃO ao assediador;
• Evitar ficar sozinha(o) no mesmo local que o assediador;
• Anotar com detalhes o que aconteceu: dia, mês, ano, hora, local
ou setor, nome do agressor, colegas que viram ou ouviram, as
conversas e o que mais achar necessário;
• Não esconder, procurando a ajuda dos colegas, principalmente
daqueles que viram, que são ou que foram vítimas;
• Se for possível, reunir provas, como bilhetes, e-mails,
mensagens, presentes;
• Denunciar pelo ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher)
e/ou nos sindicatos;
• Comunicar pela ouvidoria e pelos canais de denúncia;
• Buscar apoio de familiares, amigos e colegas.

?

?
?

?

?

IMPORTANTE:
Caso você não tenha provas, veja se há
imagens de câmeras de segurança. Se você
achar que é seguro, grave áudios ou vídeos
dessas situações.

* Adaptado da cartilha do MPT: Assédio Sexual no Trabalho: Perguntas e Respostas, 2017, p. 15.

17

E SE FOR COM UM(A) COLEGA?
Se você presenciar casos de
discriminação, assédio moral
ou sexual, você pode ajudar
dando apoio para a pessoa.

Não esqueça de
compartilhar
as informações
desta cartilha
com ela!

É IMPORTANTE CONHECER!
O Ministério Público do Trabalho (MPT) é quem fiscaliza o
cumprimento da legislação trabalhista no Brasil, na parte dos
direitos humanos coletivos de trabalhadores(as). É para lá que são
enviadas as denúncias de trabalho análogo ao escravo, por
exemplo. Você pode acessar o site do MPT para encontrar mais
informações. Para denúncias sobre direitos humanos em geral,
ligue 100 ou acesse: http://www.disque100.gov.br/
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QUER SABER MAIS?
DÊ UMA OLHADA:
Livro Digital “Trabalho Escravo Contemporâneo” - ONG Escravo, Nem
Pensar!
Cartilha “Saiba Tudo sobre o Trabalho infantil” – Ministério do Emprego
e Trabalho (MTP);
“Guia de Contatos para Migrantes e refugiados no estado do Paraná” Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Caritas
Brasileira Regional Paraná e Projeto Centro de Referência em Direitos,
Humanos Dom Hélder Câmara e Projeto Migrações, Refúgio e
Hospitalidade – UFPR.
“Cartilha de Direitos Trabalhistas para Refugiados no Brasil” – Instituto
Declatra
Cartilha “Racismo é crime. Denuncie!” - Secretaria Nacional de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial;
Revista “Promoção dos Direitos Humanos de pessoas LGBT no mundo
do trabalho” – Organização Internacional do Trabalho (OIT);
Cartilha “Respeito é bom e todos gostam”, sobre assédio moral –
Ministério Público do Trabalho;
Cartilha “Assédio Moral” – Copel;
Cartilha “Assédio Sexual: perguntas e respostas” – Ministério Público
do Trabalho;
Cartilha “Assédio Sexual no Ambiente de Trabalho” – Copel;
Guia “Direitos do trabalhador e de sua família: Guia de Programas
Sociais” - ONG Repórter Brasil;
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QUEM EU POSSO PROCURAR?
CANAL DE DENÚNCIA COPEL
• 0800 643 5665
• https://www.conformidade.com.br/CanalCopel

Ouvidoria Copel
• 0800 647 0606

Trabalho escravo e análogo ao escravo
• Ligue 100 – violações de direitos humanos, ou acesse:
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/servicos/coleta+de+denuncias

Exploração e Trabalho Infantil
• Ligue 100 – violações de direitos humanos
• Entre em contato com o Conselho Tutelar da sua cidade;

Migrantes e Refugiados
• Ligue 100 – violações de direitos humanos
• No Paraná: Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do
Paraná (CEIM) - (41) 3224-1979

Violência Contra a Mulher
• Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher
• Ouvidoria da mulher - ouvidoria@spm.gov.br
• Paraná: Centro de Referência de Atendimento da Mulher – CRAM (41) 3338 -1832 e
(41) 3323-5314

Discriminação Racial
• Ligue 100 – violações de direitos humanos
• Delegacias de Polícia – para registro de B.O.
• Ligue 190 - em caso de agressão verbal ou física;
• Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial - (61) 2025-7001 ou 7003 –
ouvidoria@seppir.gov.br
• Paraná: Departamento de Direitos Humanos e Cidadania (DEDIHC) - Divisão de
Políticas Étnico Culturais Igualdade Racial -igualdaderacial@seju.pr.gov.br e
0800 642 0345

LGBT
• Ligue 100 – violações de direitos humanos;
• Delegacias de Polícia – para registro de B.O.;
• Ligue 190 - em caso de agressão verbal ou física;
• Conselho Nacional de Combate à Discriminação de LGBT (CNCD/LGBT) - Telefone
(61) 2027-3241 cncd@sdh.gov.br

Central de Atendimento à Mulher
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