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Quando falamos de escravidão no 
Brasil, no contexto atual, à primeira vis-
ta, parece ser algo do passado. A maio-
ria de nós estudou sobre a abolição da 
escravatura no Brasil, que aconteceu 
com uma importante deliberação co-
nhecida como Lei Áurea, oficialmente 
Lei n.º 3.353 de 13 de maio de 1888, que 
extinguiu a escravidão no Brasil, ou pelo 
menos desencorajou prática, dando fim 
ao regime de trabalho escravocrata em 
nosso país. No entanto, apesar do tra-
balho escravo nos moldes do passado 
ter sido realmente extinguido (sobretu-
do para a libertação dos negros) com a 
promulgação desta legislação, a escra-
vidão tomou outros moldes e se man-
tém viva.

Mas, afinal, você sabe o que hoje ca-
racteriza o trabalho escravo no Brasil? 
Para o artigo 149 do Código Penal bra-
sileiro, o crime de escravidão é definido 
como "reduzir alguém a condição aná-
loga à de escravo, quer submetendo-o a 
trabalhos forçados ou a jornada exaus-
tiva, quer sujeitando-o a condições de-
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gradantes de trabalho, quer restringin-
do, por qualquer meio, sua locomoção 
em razão de dívida contraída com o em-
pregador ou preposto". Já para a OIT, 
Organização Internacional do Trabalho, 
escravidão é: "todo trabalho ou serviço 
exigido de um indivíduo sob ameaça de 
uma pena qualquer para o qual não se 
apresentou voluntariamente". Ou seja, 
na escravidão moderna não há tráfico, 
nem comercialização de pessoas como 
acontecia na época colonial, quando a 
lei permitia que uma pessoa fosse pro-
priedade da outra, um objeto que pode-
ria ser negociado em troca de dinheiro. 
No entanto, a privação da liberdade é a 
maior característica que prevalece des-
de o passado até hoje. 

Diferente da época pregressa, quan-
do a escravidão era marcada por carac-
terísticas étnicas, a escravidão moderna 
está muito mais ligada ao poder aquisi-
tivo dos escravizados. Ou seja, em ge-
ral, são escravizadas pessoas em situa-
ção de pobreza e miséria, independente 
de raça ou cor. Essas pessoas são for-
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çadas a trabalhar por meio de medidas 
de intimidação e punição. O Índice Glo-
bal de Escravidão, publicado em 2016 
pela Fundação Walk Free, da Austrália, 
afirma que a escravidão atinge mais 
de 45,8 milhões de pessoas em todo o 
mundo. A organização define a escravi-
dão como “uma situação de exploração 
da qual não se consegue sair porque 
está sob ameaça, violência, coerção ou 
abuso de poder”.

Veja os principais tipos de trabalho 
que empregam mão de obra escrava, 
apontados pela Walk Free:

• Indústria da pesca, onde milhares 
de pessoas são forçadas a trabalhar em 
barcos, podendo permanecer anos sem 
ver a costa. As vítimas desse tipo de tra-
balho relatam que quem é pego tentan-
do escapar pode ser morto ou lançado 
ao mar;

• Trabalhos vinculados às drogas, que 
empregam inclusive trabalho escravo 
infantil;

• Exploração sexual, que faz cerca 
de 4,5 milhões de vítimas, sendo uma a 
cada quatro menor de idade;

• Trabalho infantil, crianças ao redor 
do mundo são obrigadas por criminosos 
a pedir esmolas nas ruas;

• Trabalho forçado em propriedades 
particulares como casas e fazendas, 
longe da visão do público.

A maioria das pessoas que estão em si-
tuação de pobreza é atraída por aliciadores 
por meio de falsas promessas de emprego 
e de melhoria de vida. Infelizmente, isso 
acontece todos os dias no mundo inteiro. 
Seja um agente de Deus, coloque-se em 
oração para que essa situação seja muda-
da. Que o Reino de Deus se alastre, mu-
dando mentes e convertendo corações. 
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