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Resumo 
Objetivou-se analisar a Escravidão Contemporânea     
como uma expressão da questão social. Utilizou-se uma        
revisão bibliográfica e análise documental. Segundo o       
Manual de Combate ao Trabalho em Condições       
Análogas às de Escravo (2011), qualquer trabalho que        
não tenha as mínimas condições necessárias que       
garantam os direitos desse trabalhador. Sendo por       
cerceamento de liberdade, condições degradantes e as       
condições do ambiente de trabalho podem caracterizar o        
trabalho como semelhante à de escravo.  

Introdução  

O trabalho executado em condição análoga à       
de escravo permanece sendo um dos mais relevantes        
impasses que impactam nas relações de trabalho no        
Brasil. Somente no ano de 1995 foi reconhecida        
oficialmente a presença de trabalho em condição       
análoga à de escravo no país, partindo daí medidas para          
sua erradicação. Há também que se falar que os         
cidadãos só estão na situação de vulnerabilidade,       
devido a falha da Proteção Social, compreende-se o        
fenômeno da escravidão contemporânea como uma      
expressão da questão social, causada pela pobreza       
estrutural. No tempo colonial estava diretamente      
associada à propriedade privada, nos dias atuais está        
vinculadas à práticas opressivas complexas, que      
coagem os cidadãos pelo não acesso a direitos        
humanos e sociais. 

Material e Métodos 
A metodologia: revisão bibliográfica e análise      
documental. Material: Constituição da República     
Federativa do Brasil. Utiliza-se também de documentos       
(Código Penal; Lei 10803/2003; Manual de Combate ao        
Trabalho em Condições Análogas às de Escravo;       
Ministério Público Federal; Organização Internacional do      
Trabalho - OIT) e acesso à plataformas online.  

Resultados e Discussão 

Após pressão de organismos internacionais como      
Organização Internacional do Trabalho (OIT)     
desenvolveu órgãos de proteção como: Divisão de       
Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo      
(Detrae), Plano nacional para a erradicação do trabalho        

escravo, Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM),       
do Ministério do Trabalho, criado em 1995. O GEFM é o           
órgão que tem representado importante papel no       
enfrentamento ao trabalho escravo no Brasil, segundo o        
Ministério do Trabalho são essas operações que       
permitiram o resgate de um número importante de        
trabalhadores vítimas da escravidão moderna. A área de        
interação entre Estado e sociedade civil, ocorre por meio         
de conselhos, comitês e comissões. Um empecilho na        
efetivação das políticas públicas de enfrentamento à       
escravidão contemporânea são os ataques neo-liberais      
de desmonte de direitos, flexibilização de normas       
trabalhistas e contrareformas da Previdência Social. A       
exploração de mão de obra escrava na modernidade,        
costuma ocorrer quando a vítima está em       
vulnerabilidade social, desprotegido pelo trabalho     
decente o cidadão busca no trabalho as melhores        
condições de vida e sobrevivência se submetendo para        
tanto a condições sub-humanas. 

Conclusão ou Conclusões 
Conclui-se que foi de suma importância para a        
compreensão das mazelas causadas pela escravidão      
moderna. Compreendendo que este fenômeno ocorre      
pela via da exploração de vulneráveis desprotegidos       
socialmente. A diminuição da responsabilidade estatal, o       
baixo investimento em proteção trabalhista no Brasil e as         
investidas do capitalismo financeiro internacional     
propiciam um ambiente que favorece tais práticas       
ilegais. Enfrentar as expressões da questão social é        
enfrentar a Escravidão na Contemporaneidade.  
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