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RESUMO 
 
Este estudo versa sobre o trabalho escravo na 
contemporaneidade, o capitalismo e a ação do Serviço Social. 
Apesar de as condições análogas de trabalho escravo não 
serem aceitas tanto no âmbito social quanto no jurídico, esta 
prática ainda persiste nos dias atuais. No campo jurídico, 
busca-se por meio de leis e Planos erradicar o trabalho 
escravo, assim como prestar assistência às vítimas dessa 
violação de direitos. Uma das esferas que o assistente pode 
ser inserido, a fim de assegurar a assistência às vítimas dessa 
prática, é a assistência social.   
 
Palavras-chave: Trabalho escravo. Assistência Social. Serviço 
Social. 
 
ABSTRACT 
 
This paper is about slave labor in contemporary society, 
capitalism  and the Social Service actions. Even though the 
similar conditions of slave labor aren't accepted neither in the 
social nor in the legal field, this practice still persists today. The 
legal sphere seeks through laws and plans to eradicate slave 
labor, as well as to provide assistance to the victims of this kind 
of rights violation. One of the scope of activities that the social 
assistant can be inserted in order to ensure support to the 
victims of this practice is the social assistance. 
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* O título deste artigo, inspirado em produções acerca da Análise do Discurso de Michel Pêcheux 

(1984), representa a tensa relação entre o capital e o trabalho; propõe uma reflexão sobre os 
limites, as fronteiras quase tênues entre o capital e o trabalho, as transgressões do direito ao 
trabalho e as artimanhas do capital para prevalecer no domínio e no controle da produção 
econômica; propõe também uma excursão através da história em outros espaços, porque em cada 
conjuntura se recorda o peso histórico dos elementos que determinam e confundem as regras do 
jogo, incidindo na vida dos homens em sociedade e na ação profissional do Serviço Social e de 
outras profissões.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A problemática da escravidão é um dos traços marcantes no desenvolvimento da 

história humana. No Brasil, do período colonial à contemporaneidade, a existência do 

trabalho escravo é algo que não se exauriu; tão só escondeu-se no simulacro do trabalho 

livre/assalariado. As condições de trabalho análogas à escravidão, além de uma 

preocupação para os órgãos internacionais e nacionais, são objeto de estudo de inúmeros 

pesquisadores de diversas áreas. No campo jurídico, muitas leis e ações para eliminar o 

trabalho escravo da nossa sociedade foram definidas ao longo dos dois últimos séculos; 

entretanto, estas mesmas leis e ações acabam admitindo e camuflando diversas formas de 

exploração do trabalho, reforçando a escravidão contemporânea.  

Tomando essa discussão como ponto de partida, este estudo introduz uma análise 

dos dados da realidade que demonstram a situação de continuidade do trabalho escravo no 

Brasil e, particularmente, em Alagoas. Observa, no Plano Nacional para Erradicação do 

Trabalho Escravo, propostas que convocam a ação profissional do assistente social, seja 

nos locais onde são identificados trabalhos análogos à escravidão, como é o caso de usinas 

e destilarias de cana-de-açúcar em Alagoas, seja nos Centros de Referência Especializados 

de Assistência Social5, nos Centros de Referências de Assistência Social6 ou em outros 

espaços ocupacionais do Serviço Social. 

 

2. TRABALHO ESCRAVO NA CONTEMPORANEIDADE E FORMAS DE 
ENFRENTAMENTO 
 

Embora se tenha na memória da sociedade brasileira um distante cenário da 

escravidão no período colonial, é fato que o sofrimento decorrente da exploração do 

trabalhador expropriado do direito ao trabalho existe na contemporaneidade, não somente 

no Brasil, mas no mundo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT, em 

nosso país há variadas formas e práticas de trabalho escravo. A OIT tem o seguinte 

conceito de trabalho escravo:  

 

[...] toda a forma de trabalho escravo é trabalho degradante, mas o recíproco nem 
sempre é verdadeiro. O que diferencia um conceito do outro é a liberdade. Quando 
falamos de trabalho escravo, falamos de um crime que cerceia a liberdade dos 
trabalhadores. Essa falta de liberdade se dá por meio de quatro fatores: apreensão 
de documentos, presença de guardas armados e “gatos” de comportamento 

                                                           
5  O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) configura-se como uma unidade 

pública e estatal que oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça 
ou violação de direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto etc.). http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaoespecial/creas2. 
6  Sistema governamental responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica 

nas áreas de vulnerabilidade e risco social. (http://www.brasil.gov.br/cidadania e justiça. Acesso em: fev. 2015 



 

 
                  

ameaçador, por dívidas ilegalmente impostas ou pelas características geográficas do 
local, que impedem a fuga (OIT, Projeto de combate ao trabalho escravo no Brasil, 
2010). 

 

Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2003), existia, no início da primeira 

década do século XXI, no Brasil, 25 mil pessoas submetidas às condições análogas ao 

trabalho escravo. Além disso, estima-se que existem ainda hoje cerca de 27 milhões de 

seres humanos escravizados no mundo7. A característica comum é o trabalho forçado, em 

qualquer tempo, em condições indignas ao ser humano, normalmente controlado mediante 

fraude ou ameaça e violência à integridade física, à liberdade e à vida. 

Segundo o artigo 149 do Código Penal brasileiro (1940), é considerado crime: 

 
Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 
forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de 
trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 
contraída com o empregador ou preposto.  

 

A pena para esse tipo de infração está assim definida: 

 

Reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.  
§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem: I − cerceia o uso de qualquer meio de 
transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; II – 
mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou 
objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 
§ 2º. A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: I – contra a criança ou 
adolescente; II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 

 

É importante pontuar que o Governo Federal brasileiro admitiu a existência do 

trabalho escravo contemporâneo, sob a nomenclatura de condições de trabalho análogas à 

escravidão, perante o país e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1995. Um 

dos primeiros tratados que embasa as ações atuais para combater o trabalho escravo foi a 

Convenção nº 29 (de 1930), que trata sobre o trabalho forçado ou obrigatório. O documento 

originado daquela Convenção foi ratificado pelo Brasil em 1957, e os Estados-membros da 

OIT comprometeram-se a “abolir a utilização do trabalho forçado ou obrigatório, em todas as 

suas formas, no mais breve espaço de tempo possível”.  

Embora o Brasil tenha reconhecido a existência de trabalho escravo e ratificado a 

Convenção nº 29 em 1930, o problema vem se agravando gradativamente. Em 2003, 

quando o governo reafirmou que admitia a existência da escravidão nos dias atuais e 

instituiu o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (2003), mais de 40 mil 

trabalhadores foram retirados de condições análogas à de escravidão. Em 2011, o governo 

                                                           
7 COSTA, Patrícia Trindade Maranhão. Combatendo o trabalho escravo contemporâneo: o exemplo 

do Brasil/International Labour Office; ILO Office in Brazil. − Brasília: ILO, 2010. 



 

 
                  

publicou a Instrução Normativa nº 91, que dispõe sobre a fiscalização para a erradicação do 

trabalho em condições análogas à de escravo, a saber: 

 

- Condição degradante de trabalho (que retira do trabalhador sua dignidade e 

expõe a riscos sua saúde e segurança física e mental); 
- Jornada exaustiva (que o leva ao limite de suas forças); 
- Forma de cerceamento de liberdade (como a servidão por dívida, a retenção de 

documentos e o isolamento geográfico do local de trabalho)8. 
 

Quando observados os dados atuais, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), em 2012 foram resgatados no Brasil 2.849 trabalhadores, registrando um aumento de 

14,37% em relação a 2011. Ao todo foram feitas 255 ações no meio urbano e rural. De acordo 

com a avaliação dos órgãos competentes, o número de casos aumentou devido a ações fiscais 

realizadas em regiões que não eram habitualmente inspecionadas. Ademais, a triagem das 

denúncias e do planejamento das ações foi aprimorada. 

No início de 2015, exatamente no dia 28 de janeiro9, o Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) divulgou a análise do trabalho escravo em 2014. Informou que foram 

realizadas 248 ações fiscais e que resgatou um total de 1.590 trabalhadores em situação 

análoga à do trabalho escravo em todo país, só em 2014. O balanço realizado pelo MTE 

apontou Alagoas como o estado onde houve o maior número de resgate de pessoas que 

trabalhavam em regime de escravidão no Nordeste. De acordo com o MTE, 141 pessoas foram 

encontradas em condições de trabalho escravo no estado naquele ano.10 

No tocante à realidade alagoana, segundo a Divisão de Fiscalização para Erradicação 

do Trabalho Escravo (Detrae), do MTE, o resultado do enfrentamento do trabalho em 

condições análogas às de escravo, relativo ao ano de 2014, materializou a efetivação de 

parcerias entre o Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). É interessante observar que o referido balanço 

informa que, em 2014, Alagoas não registrou nenhum caso oficial de trabalho análogo ao 

escravo. Isso contraria as informações de resgates dos anos anteriores.  

O quadro a seguir apresenta a quantidade de trabalhadores em situação de escravidão, 

resgatados em estados das cinco regiões do país, assim como o número de ações fiscais. 

Alagoas não aparece no referido quadro:  

                                                           
8  INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 91, de 5 de outubro 2011 (publicada no DOU de 6/10/2011, Seção I, p. 

102). 
9  O dia 28 de janeiro é o dia nacional de combate ao trabalho escravo no Brasil. Esse dia foi instituído 

com Lei nº 12.064, publicada no Diário Oficial da União de 30.10.2009, em homenagem aos auditores fiscais 
do trabalho Eratóstenes de Almeida, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva, e ao motorista Ailton 
Pereira de Oliveira, assassinados quando investigavam denúncias de trabalho escravo em Unaí (MG).  
10  http://oglobo.globo.com/brasil/ 



 

 
                  

 
Fonte: http://www.tribunahoje.com/noticia, Carlos Amaral - colaborador / Tribuna Independente, 29 de janeiro de 
2015 . 
 

Entretanto, a mídia divulga uma situação contrária à exposta por tais organismos, 

visto que nos anos anteriores (2012, 2013 e 2014), Alagoas foi protagonista de vários casos 

de denúncias de trabalho escravo, como segue: 

1 - O Portal de notícias de Alagoas – Maceió: “Usina será autuada por manter trabalhadores 

em condição de escravos” - 6/12/2012 - Renée Le Champion. 

2 - Brasil 247. Com /Alagoas, 14 DE MAIO DE 2013 - Alagoas lidera ranking de trabalho 

escravo no NE. Alagoas247:  

Um balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nesta segunda-feira 
(13), revelou que, em 2012, 141 trabalhadores mantidos em condições análogas à 
escravidão foram libertados em Alagoas. A quantidade de pessoas libertas no Estado foi a 
maior de todo o Nordeste. Segundo os dados divulgados pelo MTE, 37,5% de todos os 
resgatados na região eram mantidos em condições análogas à escravidão em ambientes 
de trabalho localizados em Alagoas. Ao todo, duas operações foram feitas no Estado. A 
terceira maior operação realizada em todo Brasil aconteceu no município de Penedo, 
quando 110 pessoas que trabalhavam em um empreendimento no setor da construção civil 

foram resgatadas por equipes do MTE. 

3 – Canalalagoas − 20/8/2014 - http://www.canalalagoas.com.br/noticia. 

http://www.tribunahoje.com/noticia
http://www.tribunahoje.com/#author


 

 
                  

O Supremo Tribunal Federal (STF) acatou a denúncia feita pelo Ministério Público contra o 
deputado federal e candidato à reeleição João Lyra (PSD). Na sessão realizada nesta 
terça-feira (19), a segunda turma do STF abriu ação penal contra o deputado por 
aliciamento e redução de trabalhadores a condição análoga à de escravo. [...] Com relação 
à usina Laginha, os depoimentos e as fotos indicaram falta de água potável, alojamentos 
sem ventilação, instalações sanitárias precárias e jornada exaustiva de trabalho, entre 
outros problemas. Ainda segundo a denúncia, os trabalhadores chegaram a ser levados 
para Minas Gerais, a mando do deputado. Eles teriam sido transportados em ônibus 
clandestinos e pago o transporte e a alimentação durante a viagem. Nos relatos 
apresentados no inquérito, quando eles chegaram ao destino, tiveram de dormir no chão 
até conseguir comprar colchões.  

 

Como é possível observar, existe uma contradição entre os dados apresentados 

pelos órgãos federais e as reportagens acima expostas. Percebe-se que a escravidão 

contemporânea é, predominantemente, clandestina e “marcada pelo autoritarismo, 

corrupção, segregação social, racismo, clientelismo e desrespeito aos direitos humanos”, 

conforme está descrito no Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (2003).  

É interessante observar ainda que em 27/5/2014 foi aprovada pelo Senado Federal 

a Proposta de Emenda Constitucional 57A/1999, mais conhecida como a PEC do Trabalho 

Escravo. A PEC altera a redação do artigo 243 da Constituição Federal e insere a 

expropriação de imóvel rural ou urbano quando for detectada a exploração de trabalho 

escravo na forma da lei, os quais serão destinados à reforma agrária e a programas de 

habitação popular. Os proprietários dessas terras não receberão indenização e estarão 

sujeitos às sanções já previstas no Código Penal. 

Foi também em 2014 que se tornou pública a chamada “lista suja,”11 atendendo à 

Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de 

Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas às de 

escravidão. A “lista”12 expunha os nomes de empregadores flagrados na prática de submeter 

trabalhadores a condições análogas às de escravo, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Em 

31/12/2014, por força da liminar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.209, 

proposta pela Associação Brasileira de Incorporadas Imobiliárias – ABRAINC, esta lista é 

retirada do site13. Este fato ocorre depois de o Senado Federal acatar a sugestão de 

mudança do texto da PEC 57 em relação ao conceito de trabalho escravo:  

                                                           
11  Propõe o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo de 2003: 10 − Criar e manter uma base 

de dados integrados de forma a reunir as diversas informações dos principais agentes envolvidos no combate ao 
trabalho escravo; identificar empregadores e empregados, locais de aliciamento e ocorrência do crime; tornar 
possível a identificação da natureza dos imóveis (se área pública ou particular e se produtiva ou improdutiva); 
acompanhar os casos em andamento, os resultados das autuações por parte do MTE, do IBAMA, da SRF e, 
ainda, os inquéritos, ações e respectivas decisões judiciais no âmbito trabalhista e penal. Daí a publicação de 
uma lista de nomes de empregadores, apelidada como “lista suja”. 
12  A “lista suja" do corrente ano está disponível em: 

http://reporterbrasil.org.br/documentos/lista_06_03_2015.pdf.  

13 http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-de-empresas-e-pessoasautuadas-

por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105791#_blank
http://reporterbrasil.org.br/documentos/lista_06_03_2015.pdf


 

 
                  

O relator da reforma do Código Penal na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado Federal, Vital do Rêgo (PMDB-PB), acatou as emendas que 
mudam o conceito de trabalho escravo, diminuindo a possibilidade de punição a 
quem se utiliza dessa forma de exploração de mão de obra e reduzindo direitos dos 
trabalhadores. A proposta, que altera o conteúdo do artigo 149, que trata desse 
crime, está programada para ir à votação nesta quarta (17), na CCJ, com o restante 
do novo Código Penal. Depois, ela precisará ainda ser aprovada no plenário. 
Contemplando as sugestões dos senadores Blairo Maggi (PR-MT) e Luiz Henrique 
da Silveira (PMDB-SC), o novo texto exclui as condições degradantes de trabalho 
(incompatíveis com a dignidade humana, caracterizadas pela violação de direitos 
fundamentais ou que coloquem em risco a saúde e a vida do trabalhador) e a 
jornada exaustiva (em que o trabalhador é submetido a esforço excessivo e 
sistemático que acarreta danos à sua saúde ou risco de morte) como elementos 
definidores de trabalho análogo ao de escravo (Leonardo Sakamoto, Repórter Brasil, 
acesso em fevereiro de 2015).14 

 

Conforme exposto, pode-se observar que há interesse do Estado em combater o 

trabalho escravo e suas formas análogas. Além disso, cabe ressaltar que as ações 

institucionalizadas não se limitam somente ao enfrentamento dessa violação de direitos; a 

intervenção se estende à prestação de assistência às vítimas, contribuindo para a sua 

reintegração social. Como exemplo de tais ações tem-se o Plano Nacional para a 

Erradicação do Trabalho Escravo, que almeja, além da supressão dessa prática no território 

brasileiro, disponibilizar assistência aos trabalhadores submetidos ao trabalho forçado. No 

âmbito da assistência às vítimas é possível identificar a ação do assistente social, conforme 

se verá no próximo item. 

 

2. A ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO 
ESCRAVO  

 
 

Como se disse anteriormente, os trabalhadores submetidos à situação análoga à 

escravidão e resgatados, contam com a intervenção do Estado por meio de diversos Planos. 

Uma das ações legalmente instituídas que indica a participação do Serviço Social no 

combate a esta prática é o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, lançado 

em 2003. O capítulo 5 do referido Plano, tratando das Ações Específicas de Promoção da 

Cidadania e Combate à Impunidade, sugere no parágrafo 53: 

 

Implementar uma política de reinserção social de forma a assegurar que os trabalhadores 
libertados não voltem a ser escravizados, com ações específicas, tendentes a facilitar sua 
reintegração na região de origem, sempre que possível: assistência à saúde, educação 
profissionalizante, geração de emprego e renda e reforma agrária. 

 
Institui responsabilidades para:  

 
Presidência da República, MTE, MJ, SEDH, Ministério Extraordinário de Segurança 
Alimentar e Combate à Fome, MDA/INCRA, MS, Conselho Nacional de Saúde, Conselho 

                                                           
14  Nosso estudo analisará em outra oportunidade essa dimensão discursiva da mudança do conceito e do 

sentido do trabalho escravo. 



 

 
                  

de Desenvolvimento Econômico e Social, Governos Estaduais e Municipais, Serviços 
Sociais, Autônomos, MEC e Sociedade Civil. 
 

O segundo Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, de 2008, foi 

produzido pela Conatrae – Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. 

Constitui uma atualização do primeiro plano, avaliando as ações de continuidade e 

introduzindo modificações. No capítulo 3, sobre as ações de reinserção e prevenção, 

destaca-se o item 42, que incide na formação de profissionais:  

 

42 – Incluir a temática do trabalho escravo contemporâneo nos parâmetros curriculares 
municipais, estaduais e nacionais.15  
 

O item 44 aponta as parcerias, incluindo o espaço profissional do assistente social, 

como os CREAS: 

44 – Implantar centros de atendimento ao trabalhador nos municípios que são focos de 
aliciamento e libertação de trabalhadores. Buscar articulação com os centros de referência 
de assistência social. 

 
Outra política nacional específica, decorrente da realidade do trabalho escravo, é a  

Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (2006). Esta Política tem por 

finalidade estabelecer princípios, diretrizes e ações de prevenção e repressão ao tráfico 

humano. Sua atuação é dividida em várias áreas, como, por exemplo, a área da Justiça e 

Segurança Pública, da Saúde, da Educação e, entre outras, a área da Assistência Social. 

De acordo com a Política mencionada, a área da Assistência Social oferece às vítimas de 

escravidão contemporânea assistência integral através do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS); propicia o acolhimento de vítimas de tráfico, em articulação com as demais 

políticas públicas; habilita os profissionais da Assistência Social na área de atendimento aos 

sujeitos vitimizados pela escravidão; além de apoiar programas e projetos de atendimento 

específicos aos indivíduos sujeitados ao trabalho escravo16. 

Convém destacar que os indivíduos vítimas do trabalho escravo, resgatados de 

situações de extrema exploração, quando não apresentam sinais de violência física, 

possuem sequelas que não são visíveis, pois foram vítimas de coerção, violência moral e 

psicológica, entre outras. São encaminhados aos serviços de assistência social, com o 

intuito de amenizar-lhe o sofrimento, ao tempo que se busca inseri-los na sociedade 

mediante um conjunto de políticas sociais.  

                                                           
15  A exemplo de resoluções do MEC que indicam a inclusão obrigatória de questões étnico-raciais e meio 

ambiente nos currículos, inclusive do Serviço Social. 
16  Todavia, deve-se ter cuidado para que não ocorra “a subsunção da identidade de trabalhador à de 

usuário nas políticas públicas: isto traz não só prejuízo ao entendimento da problemática vivenciada pela 
população atendida, como também permite que os registros profissionais não evidenciem a relação entre as 
manifestações singulares dos complexos sociais e o mundo do trabalho” (SANT’ANA, 2012, p.151). 



 

 
                  

Vale lembrar que para a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), o 

público usuário é constituído por 

 

[...] cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, 
tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 
pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos 
étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão 
pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias 
psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e 
indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e 
informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 
representar risco pessoal e social. (idem, p.33). 
 

É importante ressaltar, ainda, que por meio desta política são oferecidos programas, 

projetos, benefícios e serviços sociais com o intuito de assegurar o acesso aos direitos por 

meio da articulação com as demais políticas sociais, a fim de estabelecer, no âmbito da 

Seguridade Social, um amplo sistema de proteção social. Na atualidade, esta política de 

proteção social se materializa por intermédio dos Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) 

17. Estes oferecem um conjunto de ações voltadas à inserção dos usuários, não só ao 

convívio comunitário, mas também ao mundo do trabalho, através da oferta de cursos 

profissionalizantes e encaminhamentos a instituições que propiciem a inserção desses 

usuários, incluindo aqueles que são vítimas do trabalho escravo, ao mercado de trabalho. 

Acha-se previsto esse espaço ocupacional do Serviço Social nos Planos (primeiro, 2003 e 

segundo, 2008) Nacionais de Combate ao Trabalho Escravo. 

O assistente social, neste e em outros espaços sócio-ocupacionais, tem como 

parâmetros para a realização de sua atuação o Código de Ética Profissional de 1993, no 

qual se destacam alguns princípios fundamentais:  

 

 Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela 
inerentes − autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 

 Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; 

  Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade 
de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem 
como sua gestão democrática; 

 Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à 
diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das 
diferenças. 
 
 

A ação profissional do Serviço Social está orientada ética e politicamente para 

contribuir com a mudança da realidade do trabalho escravo no Brasil. Os princípios e os 

                                                           
17 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal descentralizada da 

política de assistência social, responsável pela organização e oferta de serviços da proteção básica do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios. Já o Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública estatal responsável pela oferta 
de orientação e apoio especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos violados. 



 

 
                  

valores profissionais identificam o assistente social com os interesses da classe 

trabalhadora. Conforme é possível observar, o primeiro princípio fundamental que orienta a 

prática do assistente social é o reconhecimento da liberdade. Esse profissional tem muito a 

contribuir no enfrentamento e no combate do trabalho escravo. Isso se deve ao fato de que 

as vítimas dessa condição de trabalho não chegam a esses profissionais apenas como uma 

demanda institucional dos Planos de erradicação do trabalho escravo, mas sim como 

integrantes da classe trabalhadora privados do direito de vender sua força de trabalho para 

adquirir os meios de sobrevivência e reprodução da vida. 

Mesmo que os referidos Planos constituam estratégias para dirimir os conflitos entre 

as classes inerentes à sociedade do capital, pode-se enxergá-los como um espaço 

ocupacional em que o assistente social vela pelos princípios do seu Código de Ética. Os 

trabalhadores que têm suas necessidades sociais respondidas em formas de demandas 

institucionais são homens e mulheres que tiveram o direito ao trabalho violado.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste texto, observou-se que a existência da escravidão no Brasil e no 

mundo é uma realidade difícil de ser transformada, em virtude das condições objetivas da 

sociedade capitalista. No Brasil, a erradicação do trabalho escravo consta das metas dos 

governantes, que, juntamente com órgãos internacionais, a exemplo da OIT, publicam leis, 

definem Planos e Políticas, promovem diversas ações que, em última instância, apenas 

minimizam o problema que se amplia de formas diversas desde na sociedade brasileira. 

Em Alagoas, a realidade do trabalho escravo não aparece; está sob a camuflagem 

dos acordos e do silenciamento da exploração. Ora os dados disseminam sua existência, 

ora a inibem. Na verdade, a exploração do trabalho e as condições análogas à escravidão 

se reproduzem neste Estado e revelam as piores formas para a degradação da dignidade 

humana.  

Procurou-se apresentar neste estudo as possibilidades de atuação do assistente 

social nos espaços institucionais da assistência social a estes trabalhadores: os CRAS e os 

CREAS. Constatou-se que a atuação desse profissional pode trazer benefícios para estes 

homens expropriados do direito ao trabalho. Analisou-se a relação entre a existência do 

trabalho escravo na contemporaneidade, a ação governamental para erradicá-lo e a 

intervenção do assistente social junto aos usuários do Sistema Único de Assistência Social. 

Desta relação apenas se vislumbra a possibilidade de se camuflar o conflito entre as 

classes, e não a aniquilação e o banimento das formas de exploração do trabalho. 
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