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O presente estudo visa determinar a dinâmica de diferentes fatores e

suas relações na evolução das políticas públicas de eliminação do

trabalho escravo contemporâneo, bem como indicar as ações voltadas

ao combate de condições análogas à escravidão no Município de Rio

Negrinho. A ocorrência da escravidão contemporânea pode ser devido

à contribuição de alguns fatores estruturais, como o aprofundamento do

capitalismo no país e o processo de modernização conservadora,

principalmente na relação entre agricultura e política, sociedade e

história e a centralização fundiária de longo prazo no Brasil. Sobre tal

objeto propõem-se, ainda, dois importantes temas, no que tange à

primeira, têm por ponto de partida a análise do trabalho escravo na

contemporaneidade. Quanto à segunda, a análise de políticas públicas

que visam o combate deste trabalho na atualidade. Tais teorias serão

analisadas, sob o viés do fundamento que atribuem aos Direitos

Humanos, mas, também sob o ângulo da função que lhe conferem.

Desta forma, este estudo tem como objetivo identificar as

características da escravidão contemporânea, bem como, verificar

quais políticas públicas de combate a escravidão são empregadas em

nosso país, especialmente no Município de Rio Negrinho.
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Trata-se de pesquisa qualitativa em andamento, tendo como

instrumento de pesquisa, principalmente fontes bibliográficas e

documentos legais. Em um primeiro momento se procedeu a pesquisa

bibliográfica e em documentos legais a respeito da escravidão

contemporânea no Brasil e das políticas públicas de combate a

escravidão aplicadas. Após será realizada pesquisa junto aos

sindicatos patronal e dos empregados das principais atividades do

Município de Rio Negrinho, bem como em entidades e órgãos municipal

e estadual, com o fito de verificar a existência de fiscalização de

trabalho escravo e outras medidas de combate a escravidão.

Analisar se políticas públicas de combate à escravidão são

implementadas no Município de Rio Negrinho, e com isso verificar se o

Município contribui com ações para erradicação do trabalho escravo

contemporâneo. A conceituaç0ão de trabalho escravo é de fato algo

complexo, visto que é incessante a mudança na sociedade e nas

relações de emprego na modernidade, bem como de seus reflexos no

passado e possíveis no futuro. Deste modo, para um conceito didático

deve-se utilizar de fatos concretos para a caracterização do trabalho

escravo contemporâneo, podendo citar a dependência econômica, as

péssimas condições de trabalho, a falta de segurança mínima para

realização das atividades, a subjugação em frente aos patrões,

inúmeros fatos que demarcam o trabalho escravo atualmente no século

XXI.

A busca pela conscientização da sociedade através de políticas

públicas de combate ao trabalho escravo contemporâneo é algo que

deve ser cada vez mais implementado, especialmente a nível

municipal. A necessidade de sustento e sobrevivência jamais

deveriam ser motivo para um ser humano suportar situações precárias

e que ferem totalmente seus direitos e sua dignidade, portanto, o

combate a violação dos direitos humanos deve ser eficiente e

crescente dentro de toda e qualquer sociedade. Quando se começa a

combater a pobreza e a miséria, quando se investe na educação, faz

com que as pessoas já possam pensar melhor antes de aceitar a se

submeter a situações análogas à escravidão Assim as políticas

públicas devem traduzir a luta não só à abolição da escravatura, mas

também à abolição de qualquer forma de exploração trabalhista.

A exploração da mão de obra se modernizou para novos sistemas, o

que faz compreender que a exploração continua tão prejudicial

quanto nos tempos de escravidão no Brasil. As formas de situações

análogas a de escravos na sociedade atual, em pleno século XXI,

são inúmeras, de modo que a relação com a privação de liberdade

não se dá apenas a liberdade física da pessoa humana, mas

também a liberdade psicológica e moral, por meio de ameaças,

injurias. Pesquisas e estudos sobre o tema, somados as políticas

públicas, iniciaram uma forma de combate ao trabalho escravo

contemporâneo, usando também como metodologia maior a Lei,

buscando a dignidade da pessoa humana garantida na Constituição

Federal de 1988 e sob a proteção dos Direitos Humanos.


