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RESUMO: O trabalho escravo, forçado ou análogo ao escravo são formas de 
trabalho inseridas em um contexto de produção material em qualquer etapa da 
história. A sua marginalidade atual não muda o fato de que há um processo de 
produção e este está inserido em um mercado, que por sua vez pertence a uma 
economia local que interage com outras formando uma rede global. 
Compreendido dessa forma, entende-se também que a responsabilidade pela 
legislação, fiscalização e punição é do Estado, a despeito do importantíssimo 
papel da sociedade civil, organizada ou não. O Estado é o foro por excelência 
em que as políticas públicas se materializam. Isso ocorre a partir de uma 
interação de forças com interesses nem sempre nítidos que são 
presumidamente representadas por elementos aos quais pertencem ou servem. 
Daí a importância de analisar e qualificar as suas manifestações para que se 
compreenda a correlação de forças presentes e o resultado do embate entre os 
interesses envolvidos. Esta pesquisa baseia-se na hipótese de que o 
enfrentamento do trabalho análogo ao escravo no Brasil é limitado por ações 
reativas, reacionárias e protelatórias que se manifestam no legislativo federal. 
Portanto, tem-se como objetivo compreender as contradições e conflitos que 
impediam a aprovação da PEC 438/2001. Esta dá nova redação ao artigo 243 
da Constituição Federal e, sinteticamente, estabelece a expropriação das terras 
onde houver trabalho escravo, sem direito a qualquer indenização ao 
proprietário. Examina-se a maneira como o tema é percebido ou abordado no 
legislativo brasileiro através de pesquisa bibliográfica e documental de discursos 
no legislativo federal. Conclusões preliminares demonstram que há uma busca 
por deslegitimar a fiscalização do Estado sobre negócios que não são apenas 
irregulares sob a ótica trabalhista, mas uma ofensa grave aos direitos humanos, 
utilizando estratégias de negação da condição de escravidão e de 
procrastinação de votações ou possíveis soluções. Isso ocorre, a princípio, com 
discursos em que não se avalia pelo mérito ou por uma análise de fatos, mas 
pelo insulto político, em geral ideológico, condenando o ouvinte/leitor a um ciclo 
repetitivo em que o ponto de debate é a discussão em que nada é esclarecido. 
É possível ainda que o uso da expressão “escravo” não tenha sido positivo. Ela 
tem um grande apelo emocional e atrai as atenções de maneira a forçar uma 
mudança na situação que gera a exploração em si. Contudo, aparentemente se 
transformou em uma âncora que impossibilitou o desenvolvimento do debate ao 
gerar argumentos cíclicos de negação da escravidão contemporânea. 
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