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RESUMO

A presente pesquisa qualitativa, realizada a partir de bibliografias e coleta de dados - que já foram realizadas pelo projeto "Através do glamour da indústria têxtil" iniciado em junho

de 2016 - busca trazer para o centro da discussão o trabalhador do seguimento têxtil do sudoeste mineiro. Já que a região, desde o final do século XX, configurou-se,

principalmente na cidade de Passos, um grande polo de moda e gera diversos empregos dentro do setor, desde a área de criação a venda dos produtos. A partir dessa

explanação de informação, busca-se compreender a realidade local dos trabalhadores associando-a aos processos econômicos, históricos e políticos nacionais e depois

reduzi-los a região. E, assim, verificar as condições de trabalho por meio de uma relação entre o trabalho irregular terceirizado a condição de escravidão nas facções. Importante

ressaltar que trabalho escravo, de acordo com o Código Penal Brasileiro, corresponde a toda condição em que a dignidade humana é afetada. Diferente do Brasil colonial e

imperial onde trabalho escravo era apenas o ato forçado ou não recebimento de um salário. Entretanto, como essa definição de trabalho escravo contemporâneo não é

amplamente difundida, muitos trabalhadores em regime de escravidão se reconhecem como trabalhadores livres. A proposta é conduzir o debate dentro da academia, já que

tentativas de aliança entre trabalhadores e facções, não tem obtido sucesso a partir de importantes ferramentas como o Sindicato e SEBRAE. E, assim, abordar de forma clara as

contradições de trabalho no setor de vestuário dentro do sudoeste de minas, para que o trabalhador da indústria têxtil não tenha sua dignidade ferida.
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