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RESUMO

A concepção de trabalho escravo associada à ideia de um trabalhador acorrentado em uma senzala, tal como ocorria no passado, está superada. 
Entretanto, evidenciam-se na contemporaneidade, significativas alterações nas estratégias de controle e formas de exploração do trabalho, 
destacando-se a recriação de práticas ilícitas associadas à redução de seres humanos à condição análoga a de escravo. O termo “trabalho escravo 
contemporâneo” designa o trabalho em que o desrespeito às garantias constitucionais mínimas dos trabalhadores atinge a sua condição humana 
e a sua dignidade, retirando-lhes a liberdade inerente aos demais trabalhadores (ir, permanecer, continuar laborando ou não). Na adoção de tais 
formas aviltantes de trabalho os empregadores utilizam diversas modalidades de coação, inclusive, as elencadas no art. 149 do Código Penal 
Brasileiro. O presente trabalho origina-se de pesquisa bibliográfica, documental e de fontes midiáticas, em realização no curso de Mestrado em 
Planejamento e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará. O objetivo é situar o protagonismo de segmentos da sociedade civil na 
prevenção e combate ao trabalho escravo contemporâneo, assim como as respostas do Estado brasileiro direcionadas a tal finalidade em dois 
períodos: de 1970 a 2002 e após 2003. No primeiro período, que inclui parte do regime militar, as mobilizações e denúncias partiram da Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) e Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CTA), e algumas delas dirigiram-se a organismos internacionais como a 
Organização das Nações Unidas (ONU) Organização dos Estados Americanos (OEA), Organização Internacional do Trabalho (OIT). Entretanto, 
somente em 1995, um ano após denúncia feita à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, decorrente da omissão do Brasil diante do 
emblemático caso “Zé Pereira”, o governo brasileiro reconheceu a existência dessa forma aviltante de trabalho no país e criou a primeira medida 
governamental preventiva e/ou repressiva ao constituir o Grupo Interministerial para Erradicação do Trabalho Forçado (GERTRAF), sem 
resultados significativos. Após 2003, os governos brasileiros, contando com a participação da sociedade civil, propuseram políticas públicas de 
combate às práticas análogas às do trabalho escravo, conseguindo resultados como o resgate de trabalhadores e a criação de programas de 
prevenção, como os “territórios da cidadania” em áreas exportadoras de trabalhadores. Destacam-se, entre as estratégias de prevenção e 
repressão de tais práticas: medidas judiciais (Ações Civis Públicas, Ações por Dano Moral Coletivo e Tutelas Inibitórias) e extrajudiciais (Grupo 
Especial de Fiscalização Móvel, cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo na “lista suja” 
do Ministério do Trabalho e Emprego, a assinatura de Termos de Ajuste de Conduta e o pagamento de seguro desemprego). Tais estratégias, 
como outras previstas nos atuais Planos de Erradicação do Trabalho Escravo, vêm sendo construídas socialmente desde as primeiras mobilizações 
havidas na década de 1970 e a cada dia se ampliam. Conclui-se que as generalizações do senso comum sobre a permanência de uma mentalidade 
escravagista no país são apenas pontos de partida para que se busque, por meio da pesquisa, a compreensão específica das tramas que 
constituem o trabalho escravo contemporâneo para, desse modo, oferecer apoio às estratégias supramencionadas.
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