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RESUMO 
 
 

O trabalho escravo não é um assunto novo; em todas as épocas existiram várias formas de 
escravidão. A escravidão contemporânea tem se transformado de acordo com as necessidades 
do mercado e sua economia, podendo ocorrer tanto no meio urbano - flagrado em construções 
e indústrias, principalmente ligadas ao setor têxtil - como no meio rural - nas fazendas, nos 
carvoeiros, e em outros lugares distantes e sem estruturas fortes do Estado. Quanto mais a 
compreensão acerca dos direitos humanos evolui, mais inaceitável se torna o trabalho escravo 
ou em condições análogas à escravidão, mostrando-se impositiva a sua prevenção e 
repressão. Busca-se demonstrar a necessidade de melhor compreensão das causas e 
conseqüências do problema, permitindo o estabelecimento de políticas públicas adequadas e 
eficazes que tragam benefícios à sociedade e, especialmente, às vítimas potenciais e/ou já 
resgatadas. Objetiva-se demonstrar as características principais do trabalho escravo, 
evidenciando: (i) as possíveis alterações quanto ao meio em que verificado o maior número de 
casos de trabalho escravo, verificando se as violações ainda ocorrem preponderantemente no 
meio rural; (ii) o perfil dos trabalhadores resgatados. Utilizou-se o método documental, com o 
estudo de obras clássicas cuja leitura poderia ser reputada obrigatória e de notícias extraídas 
dos principais jornais e meios de comunicação, bem como estudo de documentos oficiais. 
Verificou-se que, em 2013, pela primeira vez, o número de trabalhadores resgatados em 
situação análoga à escravidão foi maior nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. Dos 2.242 
trabalhadores resgatados no ano passado, 51% foram encontrados exercendo atividade 
irregular no meio urbano, segundo dados disponibilizados pela Comissão Pastoral da Terra. Se 
no passado os casos ocorriam majoritariamente no meio rural, hoje predominam no meio 
urbano. Apurou-se que, geralmente, os aliciados para este trabalho ilegal não têm nenhum 
estudo ou instrução; saem de suas cidades, estados ou países – na maioria das vezes bolsões 
de miséria -, em busca de uma vida melhor e acabam sendo cooptados. Este é o exemplo dos 
haitianos resgatados recentemente em uma confecção no Pari, zona norte da capital paulista, 
primeira operação a resgatar Haitianos no país: os imigrantes, ilegais, eram submetidos a 
jornadas exaustivas de trabalho (entre 11 e 14 horas por dia). No local os fiscais observaram 
condições degradantes; a oficina e o alojamento ficavam no mesmo ambiente e eles recebiam 
como pagamento apenas o alimento e moradia (do dia 5 de junho até o dia 5 de agosto, 
quando foram resgatados, os trabalhadores receberam apenas cem reais). Segundo dados 
informados pelo representante da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, de 
todo Produto Interno Bruto (PIB) mundial, 1/3 pertence aos Estados Unidos da América, 1/3 
aos demais países mais ricos e os 1/3 restantes aos 170 países mais pobres do globo. Conclui-
se que, como a causa do trabalho escravo contemporâneo está intimamente ligada à miséria, 
devido à má distribuição de renda e a necessidade de sobrevivência das pessoas, as pessoas 
vêm cada vez mais abandonando o meio rural para buscar melhores condições de vida nas 
cidades, fato que vem modificando o padrão outrora vigente, alterando a localização do 
trabalho escravo contemporâneo, mas não o perfil de suas vítimas. Necessária, portanto, a 
implantação de políticas públicas específicas, precedidas e amparadas no estudo da legislação 
vigente, formando, assim, a base para uma sociedade mais justa, onde ninguém, 
independentemente de raça, cor, sexo e condição social seja submetido a trabalhos forçados 
ou jornada exaustiva, ou a condições degradantes de trabalho, ou restringido em sua 
locomoção por qualquer meio, reafirmando-se, assim, a vigência da norma descrita no artigo 
149 do Código Penal, que trata do crime de redução a condição análoga à de escravo. 


