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Simpósio: 22 - POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL 
 
RESUMO: Ao longo do século XX e XXI, instrumentos normativos, convenções e afins 
tentaram conceituar, disciplinar e dar fim a um problema que, segundo a Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, atinge cerca de 21 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, 
dados do Ministério do Trabalho sinalizam que cerca de 50 mil pessoas foram libertadas de 
trabalho equivalente ao escravo entre 1998 e 2015. Estima-se que os setores de risco sejam a 
agricultura, construção civil, indústria têxtil, mineração, a indústria do sexo entre outros que 
variam conforme a geografia econômico-cultural. O perfil do escravizado, ignorando o trabalho 
infantil, é de indivíduos com nenhum ou poucos anos de estudo formal, sem recursos de 
natureza econômica e com poucas ou nenhuma opção de renda. Este trabalho se baseia na 
hipótese de que, a despeito do Brasil ser considerado pela OIT uma referência no combate ao 
trabalho escravo, o enfrentamento do problema é limitado em sua operacionalização por uma 
política reativa e protelatória que responde apenas à mídia ou cobranças internacionais. 
Examina-se a maneira como o tema é percebido, ignorado ou abordado para compreender o 
porquê de não existirem políticas sociais públicas sérias de intervenção preventiva e coercivas 
de combate a um problema de direitos humanos e não de questões de natureza trabalhista. Dessa 
forma, esta pesquisa tem como objetivo compreender as contradições e conflitos na formulação 
de políticas públicas de enfrentamento ao trabalho análogo ao escravo no Brasil 
contemporâneo. O desenvolvimento do trabalho foi possível através de pesquisa bibliográfica 
e documental com análise qualitativa da literatura científica, de convenções e protocolos de 
instituições transnacionais, da legislação brasileira, de dados da fiscalização do Ministério do 
Trabalho no Brasil e de discursos no legislativo federal. Conclusões preliminares apontam que 
tanto o reconhecimento da existência do problema quanto o avanço para formas concretas de 
combate ao problema, passando pelos debates institucionais, ocorreram quando alimentados 
por algum fato que gerasse comoção ou alerta popular. 
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