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Simpósio: TRÁFICO DE PESSOAS E FORMAS CONTEMPORÂNEAS DE TRABALHO 

ESCRAVO 

 

RESUMO: A “Escravidão Moderna” vem sendo uma questão frequente e significativa. A 

condição de trabalho escravo não revela as mesmas características do passado, persiste 

atualmente maquiada. O capitalismo admite o trabalho escravo como forma de extrair mais-

valia para sua autovalorização. A escravidão contemporânea é predominantemente clandestina 

e assinalada pelo desrespeito aos direitos humanos, pela segregação social, pelo racismo, pela 

corrupção, pelo clientelismo e pelo autoritarismo. Quando pronunciamos trabalho escravo, 

estamos falando de um crime que cerceia a liberdade dos trabalhadores. Essa condição 

degradante de trabalho retira do trabalhador sua dignidade e expõe a riscos sua saúde, segurança 

física e mental. Sem distinção de sexo, cor ou idade, várias pessoas vivenciam a situação de 

serem forçadas ao trabalho tanto no meio urbano ou até mesmo no meio rural. O Serviço Social 

é acrescentado nos atos de prevenção e reinserção do trabalhador cujo direito ao trabalho foi 

violado. Os assistentes sociais necessitam de treinamento para perceber os sinais de abuso e 

precisam passar a ter mais aprofundamento para confrontar com a situação análoga à 

escravidão. Os trabalhadores submetidos a situação correspondente à escravidão e resgatados, 

contam com a intervenção estatal por meio de vários planos. O Plano Nacional de Erradicação 

do Trabalho Escravo, lançado em 2003, é uma ação legalmente instituída que indica a 

participação do Serviço Social nos planos nacionais de combate ao trabalho escravo. Após 

serem resgatados são encaminhados aos serviços de assistência social, com o objetivo de 

amenizar o sofrimento e inseri-los na sociedade através das políticas sociais. A atuação do 

assistente social, não consegue erradicar a escravidão na atualidade, visto que suas raízes estão 

na mesma sociedade que diz garantir direitos e liberdade. A Política Nacional de Assistência 

Social é uma ação profissional com subsídios fundamentais para contribuir com iniciativas que 

combatam o trabalho escravo. Ação essa que faz jus aos princípios do Projeto Ético Político da 

profissão, empenhado com a garantia dos direitos e com a liberdade dos homens. A pesquisa 

foi realizada a partir da revisão bibliográfica, diante do debate atual sobre como a Assistência 

Social pode contribuir com o enfrentamento ao trabalho escravo, uma vez que profissionais da 

Assistência Social trabalham diretamente com as pessoas resgatadas em Centros de Referência 

de Assistência Social (CRAS) e de secretarias estaduais e municipais de Assistência Social, 

possibilitando tanto o encaminhamento de denúncias às instituições competentes, como 

também a realização do referenciamento para atendimento imediato e prioritário nas estruturas 

do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, após o resgate de trabalhadores em condições 

análogas à de escravo. Quanto à prevenção, profissionais de Serviço Social podem atuar na 

implementação de políticas públicas na área de média e alta complexidades do SUAS, para 

inclusão e redução da vulnerabilidade social, que é fator presente na exploração nas formas 

contemporâneas de trabalho escravo. 
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