
E-mail para contato: brunafeitosa@bol.com.br IES: UFMA

Autor(es): Bruna Feitosa Serra de Araujo

Palavra(s) Chave(s): Trabalho; Escravo; Lista Suja; Maranhão

Título: UMA ANÁLISE DA LISTA SUJA NO MARANHÃO COMO AÇÃO DE REPRESSÃO DO TRABALHO ESCRAVO

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

A presente pesquisa possui como escopo a análise da Lista Suja no Estado do Maranhão como ação de repressão do trabalho escravo. Analisa o 
trabalho escravo contemporâneo, como uma realidade reinventada no modo de produção capitalista, na medida em que assim como o sistema 
capitalista utilizou a escravidão colonial como condição necessária para o processo de acumulação e centralização dos meios de produção, sendo 
uma das alavancas mais potentes para o novo modo de produção que se formava no mundo ocidental, o mesmo sistema agora na sua forma 
neoliberal continua a se apropriar do trabalho escravo. Analisa-se o contexto histórico da neo-escravidão e suas repercussões normativas, 
perpassando pelo reconhecimento do problema na Corte Interamericana de Direitos Humanos e o marco regulatório na esfera internacional, 
nacional e estadual. Verifica-se o Maranhão na representação contemporânea da escravatura. Observa-se que a vitimização para o trabalho 
escravo está ligada às raízes culturais que durante séculos toleram este tipo de exploração, somado à impunidade, à falta de qualificação 
profissional e ao isolamento geográfico que favorecem este tipo de conduta em determinadas regiões do estado. A escolha do Maranhão como 
objeto de estudo se deu por duas razões. A primeira devido ao número expressivo de casos de escravidão denunciados no Estado e a segunda 
pela vontade de enfrentar a discussão dos fatores fundamentais para configuração da escravidão contemporânea em nosso estado: a pobreza, o 
modelo econômico concentrador de renda e gerador de exclusões sociais e a impunidade. Aborda-se a (in)constitucionalidade da Lista Suja à luz 
do Supremo Tribunal Federal, que em suas decisões ora proíbe, ora autoriza sua publicação. Objetiva no âmbito geral analisar a efetividade da 
Política de Combate ao Trabalho Escravo “Lista Suja” do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no enfrentamento do trabalho escravo 
contemporâneo no Estado do Maranhão, bem como tem como objetivos específicos buscar compreender o desenho institucional da “Lista Suja” 
e os sujeitos envolvidos no processo de implementação, analisar as relações entre o desenho da política e o formato final implementado, avaliar a 
relação entre as metas propostas e as metas atingidas e identificar as condições que facilitaram ou entravaram o processo de implementação.
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