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RESUMO: Nas últimas décadas, um dos fenômenos do chamado mundo do trabalho que tem 

obtido mais destaque na sociedade brasileira, inclusive nos meios de comunicação, é o trabalho 

análogo ao escravo. A despeito dos muitos casos de resgates de trabalhadores divulgados no 

Brasil, na maioria das vezes não fica claro, sobretudo nas reportagens veiculadas na mídia, 

sobre o que exatamente está se tratando. Essa penumbra atinge também a literatura sobre o tema 

que não é pacífica sobre a nomenclatura utilizada para o fenômeno. O que está por trás dessas 

investidas, contudo, é o anseio de restringir a limitação da exploração do trabalho apenas à 

coerção individual direta do capitalista sobre o trabalhador. A presença de qualquer um dos 

seguintes elementos é suficiente para configuração de trabalho escravo: trabalho forçado; 

jornada exaustiva; servidão por dívida; e condições degradantes (MTE, 2015). A liberdade em 

sua essência é eivada de livre arbítrio, e, é nessa linha que foram deliberadas as leis 

protecionistas no Estado brasileiro. Suprimir a liberdade do cidadão em pleno século XXI 

significa podar seu próprio destino. O objetivo principal deste estudo é indicar como o trabalho 

análogo ao escravo se constituiu em um conceito de imposição de limite ao assalariamento, 

especificamente, à relação de emprego, no Brasil, na época presente. A crise econômica atual 

está significando uma inflexão na tendência do crescimento do assalariamento, da formalização 

e elevação dos salários em termos reais. Impressiona a velocidade da deterioração dos 

indicadores do mercado de trabalho no Brasil, que se expressa especialmente no crescimento 

do desemprego, na queda dos assalariados formais e da renda do trabalho. Diante deste cenário 

de desemprego e falta de esperança aceitar um trabalho árduo e longe do seu lar, muitas vezes, 

parece ser a única opção. A problemática procura demonstrar que a dinâmica do processo 

escravagista gira em torno do capital e poder enraizado no Estado Brasileiro, seja no aspecto 

comportamental, político, psicológico, regional, dentre outros. Há uma questão cultural muito 

forte em nosso país referente a escravidão. Antes a caracterização se dava por uma cultura 

legislativa que permitia esta forma de trabalho. Na atualidade podemos destacar o 

analfabetismo, exclusão social, abismo econômico que acarreta na pobreza e desemprego. Tudo 

isso é somado a ausência eficaz estatal em todos os recantos do nosso país. Por se tratar de uma 

pesquisa bibliográfica e científica, opta-se por trabalhar com doutrinadores, teóricos e 

estudiosos que possam contribuir para a discussão de forma crítica com a expectativa de superar 

o senso comum sobre o fenômeno da Escravidão do Estado Brasileiro Contemporâneo. A 

escravidão do passado foi abolida pela Lei Áurea. Já o Estado Brasileiro tem diante dele 

questões sociais gravíssimas que coadunam a precarização dos direitos do trabalho que são um 

dos problemas mais graves na atualidade. 
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