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RESUMO 
 
O Pará foi um os estados que sofreram com a politica 
econômica implantada na região amazônica no período militar. 
O qual favoreceu a concentração fundiária, e 
consequentemente agravou os conflitos agrários no Estado. E, 
neste mesmo período passa a surgir denuncias do trabalho 
análogo ao escravo nessa região. Contudo, apesar da 
existência de planos e mecanismo de combate a erradicação 
do trabalho análogo ao escravo, o Estado mantem-se como um 
dos principais flagrados com mão-de-obra análoga escrava.  
 
Palavras-chave: Trabalho análogo escravo. Concentração 
fundiária. 
 
ABSTRACT  
 
The Pará was one the states that suffered from the economic 
policy implemented in the Amazon region during the military 
period. Which favored land concentration, and consequently 
worsened the agrarian conflicts in the state. And in this same 
period shall arise complaints of slave labor in the region. 
However, despite the existence of plans and combat engine the 
eradication of slave labor, the state keeps one of the main 
caught with hand labor analogous slave. 
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I. INTRODUÇÃO 

As análises expostas neste artigo correspondem aos resultados da pesquisa 

realizada para a elaboração da monografia de especialização apresentado ao Curso de 

Especialização em Politicas Publicas e Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da 

Universidade Federal do Pará com o título “O ESTADO DO PARÁ NA CONFIGURAÇÃO DO 

TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO NO PERÍODO DE 2003 À 2013”. 

O Pará é o estado recordista com mão-de-obra análoga a escrava. E essa 

prática surge no período, onde o governo brasileiro implementa uma politica de 

desenvolvimento para região amazônica, no qual, grandes latifundiários e empresários do 

agronegócio que, beneficiados pela política de incentivos fiscais, puderam obter grandes 

extensões de terras para a instalação de suas propriedades, das quais, muitas foram 

flagradas com trabalhadores em situação análoga a escrava.  

Apresentação do trabalho análogo escravo no Estado do Pará é tratada, a partir 

de uma leitura sobre os autores que tratam da temática, que possibilitaram uma reflexão 

sobre essa questão. Assim como, dados oriundos dos sites do Repórter Brasil, Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), Comissão da Pastoral da Terra (CPTNACIONAL) que 

possibilitaram evidenciar como atualmente está se configurando o trabalho análogo ao 

escravo no Estado, no período de 2003 a 2013. Mas, para compreensão desta prática de 

trabalho ilegal no Estado, subdividimos nossa análise em dois tópicos: no primeiro 

mostraremos quando surgem as primeiras denuncias no Brasil e o processo da construção 

de mecanismos de combate a esta prática. E no segundo, os dados referentes ao trabalho 

análogo ao escravo no Estado do Pará entre os anos de 2003 à 2013. 

 

II. O TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO E SEUS ANTECEDENTES HISTÓRICO E OS 

MECANISMOS DE COMBATE 

 

O trabalho análogo ao escravo, segundo dados da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), a questão atinge 21 milhões de vítimas no mundo. Sendo homens, mulheres 

e crianças, independente de sua etnia. Pois esta, não está relacionada a cor, como era no 

período colonial. Embora o trabalho escravo tenha sido abolido no final o século XIX e 

apesar, que atualmente exista legislações de combate a essa prática ilegal no Brasil, ainda 

são recorrentes, os casos de trabalhadores submetidos ao trabalho análogo ao escravo no 

país. Os primeiros casos de trabalho análogo ao escravo, denunciados no Brasil, ocorreu no 

período da década de 1970. O bispo Dom Pedro Casaldáliga, através do documento que se 
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intitula “Escravidão e Feudalismo no Norte do Mato Grosso” (NERY, 2010), foi realizador 

das primeiras denuncias. Contudo, Esterci (2008) relata, que agentes federais, no final da 

década de 60, já apontava situações de trabalhadores que estariam vivenciando a prática do 

trabalho análogo ao escravo. A autora também aponta, algumas das fazendas formadas 

com incentivos fiscais na área da SUDAM, utilizava-se da mão-de-obra análoga a escrava. 

Onde em uma destas foram encontrados “1.200 empregados em regime de trabalho 

escravo, sem pagar os salários contratados. (...) Era um verdadeiro campo de concentração, 

onde centenas de homens vivem em completa escravidão, diz à Polícia Federal (JB, 

fevereiro/71 Apud. ESTERCI, 2008. p. 12)  

Durante o período militar, não houve avanço no que se refere ao combate do 

trabalho análogo escravo, apesar desde 1957, o Brasil havia se comprometido com a 

convenção nº 29 de 1930 da OIT, que trata da eliminação do trabalho forçado ou obrigatório 

em todas suas formas.3 

1. Todo País-membro da Organização Internacional do Trabalho que 
ratificar esta Convenção compromete-se a abolir a utilização do 
trabalho forçado ou obrigatório, em todas as suas formas, no mais 
breve espaço de tempo possível. 
2. Com vista a essa abolição total, só se admite o recurso a trabalho 
forçado ou obrigatório, no período de transição, unicamente para fins 
públicos e como medida excepcional, nas condições e garantias 
providas nesta Convenção (Art. 1 da CONVENÇÃO nº 29). 

 

E posteriormente, em 1966, através do Decreto nº 58.563, o país promulgou a 

Convenção sobre Escravatura de 1926, assim como a Convenção Suplementar sobre a 

Abolição da Escravatura de 1956, obrigando-se diante a comunidade internacional a 

suprimir todas as formas de escravidão, incluindo a servidão em geral e, particular, a 

servidão por dívidas.  

E também, em 1966 foi promulgada, pelo Decreto nº 58.822, a Convenção Nº 

105 da OIT, que estabelece disposição de abolir em definitivo o trabalho compulsório, 

obrigando seus membros signatários a comprometerem-se a abolir toda forma de trabalho 

forçado ou obrigatório e dele não fazer uso: como medida de coerção, ou de educação 

política ou como sanção dirigida as pessoas que tenham ou exprimam certas opiniões 

políticas, ou manifestem sua oposição ideológica, à ordem política, social ou econômica 

estabelecida; como método de mobilização e de utilização da mão-de-obra para fins de 

desenvolvimento econômico; como medida de disciplina de trabalho; como punição por 

participação em greves; como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa.  

                                                           
E admitida algumas exceções de trabalho obrigatório, a exemplo o serviço militar, o trabalho penitenciário 
adequadamente supervisionado e o trabalho obrigatório em situações de emergência, como guerras, 
incêndios,... 
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Do qual ia ao encontro com a Declaração Universal dos Direitos do Homem (10-

12-1948): “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São 

dotadas de razão e consciência e devem agir umas em relação às outras com espírito de 

fraternidade” (art. I); “Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o 

tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas” (art. IV). 

E a Constituição Federal brasileira de 19884 traz no art. 5º, III, a proibição do 

trabalho forçado, dispondo que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante”. No inciso XVIII trata da liberdade de exercício profissional: “é 

livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer”. E, no inciso XLVII, alínea “c”, proíbe a adoção de pena 

de trabalhos forçados. 

Embora o governo, comprometa-se em coibir a prática do trabalho análogo ao 

escravo no país, as denuncias, ainda surgiam e em 1985, através da comissão da pastoral a 

terra (CPT) as denuncias passam a ser encaminhadas à Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). Mas somente, em 1995, no governo o Fernando Henrique Cardoso, que o 

governo brasileiro assume “a existência o trabalho análogo ao escravo perante o país e a 

OIT.” (BRASILIA, 2007. p. 22).  

E neste mesmo ano é criado O Grupo Especial e Fiscalização Móvel. 

Coordenado pela secretária e inspeção do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), conhecido como grupo móvel, “tem a responsabilidade de fazer o levantamento 

preliminar os dados apresentados nas denuncias recebidas, além e realizar o planejamento 

as inspeções que deverão ser realizadas nos locais denunciados” (RESQUE, 2013. p. 67)  

Contudo, o fato do governo assumir que o Brasil possuía trabalhadores em 

situação análogo a escrava e criar o grupo móvel para fiscalizar e combater essa prática, 

estes não foram suficientes para coibi-la. Também, não havia uma punição aos 

empregadores que possuíssem trabalhadores na situação análoga a escrava. Uma vez, que 

somente em 2003, com a Lei nº 10.803/2003, que o Código Penal brasileiro tem alteração, 

no seu artigo 149º e passa a considerar crime, a prática de trabalho análogo ao escravo com 

reclusão de 02 à 08 anos, alterando-se também o conceito deste no Brasil. Isso significa que 

o trabalho forçado, jornadas exaustivas, trabalho degradante é caracterizado como trabalho 

análogo ao escravo (NERY, 2010, p. 9).   

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, 

                                                           
4Constituição acessada pelo site:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm  
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por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com 
o empregador ou preposto:  
Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência.  
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:  
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;  
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera 
de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de 
retê-lo no local de trabalho;  
§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:  
I – contra criança ou adolescente;  
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 
(NERY, 2010. p. 9-10) 

   

Assim nos anos de 2000 a uma força maior ao combate, pois além de se 

caracterizar como crime, a forma de trabalho análogo ao escravo, criam-se planos de 

erradicação do trabalho escravo, o primeiro em 2003 e após revisão em 2008 é lançado o 

segundo plano, e também, outros mecanismo para enfrentar e coibir esta prática, tais como : 

o cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas ao 

escravo, a chamada “Lista Suja”5; o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo; 

Projeto “Escravo, nem pensar!” e a mais atual ação de combate a PEC nº 438 aprovada no 

ano de 2014. 

 

III. A CONFIGURAÇÃO DO TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO NO ESTADO DO 

PARÁ  

 

A Amazônia e o Nordeste são as regiões, que mais sofrem com a prática e 

aliciamento de trabalhadores em condições análogas a escrava. Apesar de haver 

mecanismo de combate, os flagrantes de trabalhadores em situação análoga a escrava 

ainda continua. Entende-se que este processo esteja vinculado com a situação de pobreza, 

concentração de terra nestas regiões, acentuadas pela politica econômica desenvolvida no 

período militar. Mas, não se dize com isso, que o trabalho análogo ao escravo surge da 

pobreza, pois compreende-se que existem vários outros determinantes na constituição do 

trabalho análogo ao escravo.  

                                                           
5 Trata-se do Cadastro de Empregadores, em que ficam cadastrados os nomes de todos os empregadores 

flagrados utilizando mão-de-obra análoga a escrava. Criado através da Portaria nº 540, de 15/10/2004. Porém no 

dia 31 de dezembro, uma liminar do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, proposta 

pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – ABRAINC, determinou a suspensão da “Lista Suja”. 
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Contudo, percebe-se, que a situação de pobreza, deixa as pessoas vulneráveis 

e fragilizadas. Abranches, (1987, p. 17) refere-se, que a pobreza “diz respeito à destituição 

de meios de subsistência satisfatória e tem como parâmetro estruturador a lógica de 

formação, a privação absoluta”. Diante disso, as pessoas, nessas condições, são aliciadas, 

muitas vezes, por promessas de uma possível mudança de vida, como muitos nordestinos 

que vieram para região amazônica, em busca da “sorte” no período da borracha, no período 

dos grandes projetos da ditadura militar e, assim, saiam de suas casas em direção a 

fazendas e acabavam tendo os seus direitos violados, passando a vivenciar condições 

análogas à escravidão. A condição de pobreza priva as pessoas não somente dos recursos 

financeiros, mas também de sua cidadania, como explica Abranches (1987, p.16):  

As pessoas muito pobres, que consomem a maior parte de suas 
energias apenas para sobreviver por um triz, não podem atuar como 
cidadãos íntegros. A necessidade tolhe a liberdade. Por isso são, 
também, politicamente mais fracas e mais dependentes. 

 

Assim, o nordeste é a região onde se encontram pessoas mais vulneráveis ao 

aliciamento de trabalhadores à prática do trabalho análogo ao escravo e a Amazônia, a 

região onde mais se concentra a mão-de-obra análoga a escrava. Como demostra Martins 

(2009, p. 77), com seus dados referentes ao período de 1970 a 1993, onde 431 fazendas 

em que houve casos de trabalho escravos, 308 estavam localizadas na Amazônia e 123 fora 

da região. Contudo, o mesmo autor mostra, que os números apresentados são inferiores à 

realidade, uma vez que estudos de Branford e Glock (Apud. MARTINS. 2009, p. 77) estima 

250 mil a 400 mil trabalhadores nas fazendas da Amazônia, sendo esse quantitativo 

somente do início da década de 70. 

A região amazônica, no período militar, concentrou um grande contingente de 

trabalhadores. O que explica essa concentração, na região, foi a politica econômica de 

ocupação, que tinha como discurso integrar a Amazônia ao Brasil, e ocupar os “espaços 

vazios”. Desta forma, o Estado Nacional, lança uma política do desenvolvimento regional 

articulado ao grande capital, que permitiria “a ocupação capitalista do espaço amazônico” e 

garantia, também, a soberania nacional, uma vez que consideravam as fronteiras 

amazônica estavam vulneráveis. (FERNANDES, 2006, p. 48-52) 

Outra questão, que se relaciona com a prática do trabalho análogo ao escravo, é 

a concentração de terra. Pois o governo militar, no discurso da integração da região 

amazônica e de ocupar os “espaços vazios” favorece  a concentração fundiária. Uma vez, 

que o estado materializado no período militar, favorecia a oligarquia rural, assim dando 

privilégios a estes em desfavor aos trabalhadores rurais. E do que trata, a relação da 

questão de terras e o trabalho análogo aos escravo, Figueira (2008, p. 32) comenta 
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(...) o trabalho escravo e a concentração de terra. Um é decorrente 
do outro. Tanto no primeiro quanto no segundo, há não só violência, 
mas também a resistência (...) se há concentração de terra de um 
lado, há os que ocupam áreas e se tornam posseiros. Estes resistem 
do seu modo, com suas possibilidades, tantas vezes heroicas, pelo 
direito à vida. E há a resistência dos escravizados, que fogem, 
denunciam e, as vezes, mesmo desarmados, enfrentam pistoleiros. 
Nesses enfrentamentos desiguais, morrem muitos trabalhadores, 
mas também, esporadicamente, pistoleiros e gatos. 

 

Assim, os intensos programas e projetos para região através da política do 

Estado Nacional de Desenvolvimento gerou como consequência altos índices de conflitos 

agrários, tendo de em vista, que a concentração de terra se limitou na intenção e criar uma 

frente de desenvolvimento agrícola, extrativista e industrial, não havendo garantias aos 

pequenos posseiros e colonos que ali viviam. Tornando-se, em certos locais, terras sem lei.  

E o Pará, Estado pertencente à região amazônica, é o que registra mais conflitos agrários. 

Como se percebe através do depoimento Frei Henr Roziers (2003. Apud. BRASÍLIA. 2007 p. 

83)  

O problema da posse da terra se tornou mais forte a partir os anos 
70, quando entrou muita gente nesta região pioneira. Daqui 
[Xinguara-PA] até conceição o  Araguaia era mata virgem. Entrou 
gente de todo o tipo, fazendeiro madeireiro. Entraram também muitos 
sem-terras da época, posseiros. A terra era de too mundo. Mas 
chegaram empresários com incentivos fiscais do governo, que 
incentivavam a produção agropecuária... isso provocou um conflito 
entre os posseiros legítimos, com mais uma no de posse, e as 
empresas recém-chegadas. 
 

Esses conflitos agrários em muitos municípios do Estado o Pará, geram muitos 

assassinatos, no qual envolve trabalhadores em situação de trabalho análogo ao escravo.  E 

segundo dados do CPT e MTE, a região sul/sudeste e Fronteira agrícola que tem maior 

incidência de trabalho análogo ao escravo, “são as que mais desmatam (38,51%) e as com 

maior quantidade de assassinatos em conflitos agrários (38,51%)” (BRASÍLIA, 2007 p. 84) 

Desta forma, ao vermos a atividades desenvolvidas nos estabelecimentos que 

são flagrados mão-de-obra análoga à escrava nestas regiões, pode-se perceber que no 

trabalho análogo ao escravo há uma atividade preponderante. Segundo dados fornecidos 

pela CPT no ano de 2003 a 2013, a pecuária teve um percentual de 53%, sendo uma das 

principais atividades econômicas desenvolvidas pelos estabelecimentos inspecionados (ver 

gráfico 1 abaixo). Esse percentual equivale a 1.396 casos identificados, de um total de 2.637 

no período de 2003 a 2013. 

 

GRÁFICO 1 – Casos identificados por atividades econômicas 2003-2013 
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Fonte: elaborado pelas autoras com base nos dados da CPT, 2014. 

Então, se pode compreender que a mão-de-obra análoga à escrava está ligada 

diretamente as atividades econômica desenvolvidas primeiramente pela pecuária. 

Sakamoto6destaca que os relatórios das operações de fiscalização demostram “quem 

escraviza no Brasil não são proprietários desinformados, escondidos em fazendas 

atrasadas, ao contrário do que diz a imaginação da população; são exatamente empresários 

inseridos no agronegócio, muitos produzindo com alta tecnologia”. Assim, as fazendas e 

empresas adotam essa forma de mão-de-obra com intuito de reduzir os custos da produção 

e, assim, aumentar a lucratividade de seus negócios, mantendo o modelo de 

desenvolvimento que se instaurou na Amazônia, e que continua desigual e predatório. 

E os dados referentes a essa prática ilegal no Estado, são preocupantes. Uma 

vez que o Estado do Pará, ainda se mantém em primeiro lugar, tanto no ranking números de 

estabelecimentos inspecionados pelo M.T.E (Quadro 1), quanto o de trabalhadores 

resgatados (Quadro 2) 

 

                                                           
6  jornalista e blogueiro brasileiro, coordenador da ONG Repórter Brasil e representante na Comissão Nacional 
para a Erradicação do Trabalho Escravo. Texto extraído do site: http://reporterbrasil.org.br/2006/04/a-economia-
da-escravidao/. 
7 O Ranking refere-se ao ano de 2007 à 2013. Nos anos de 2003 a 2006 TO e MA ocupavam o 4º e 5º lugar 

respectivamente. 

UF 
N.º de estabelecimentos inspecionados pelo M.T.E  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 RANKING7 

PA 103 48 65 53 84 83 66 109 74 73 68 1º  

MT 28 21 14 29 10 58 57 40 20 21 29 2º  

MG - 124 - 6 7 27 8 20 32 13 26 3º  

GO - 9 30 28 17 7 37 24 35 20 25 4º  

MA 16 22 29 16 14 10 26 9 26 10 20 5º  

TO 16 26 13 18 12 17 31 10 10 24 9 6º  

PR - - 1 3 4 21 47 26 16 12 22 7º  
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QUADRO 1- Estabelecimentos fiscalizados por denúncias de trabalho análogo ao escravo por UF  
 

FONTE: Dados do Site da CPT e Repórter Brasil (QUADRO ELABORADO PELA AUTORA )  
 

Os dados apresentados mostram uma realidade preocupante, uma vez que o 

Pará vem se mantendo no ranking, apesar de, desde 2011, haver uma leve queda. Mas, 

comparando o Ranking, ainda se mantém distante, com um número acima de 100%, do 

Mato Grosso, Estado na segunda colocação.  

 

QUADRO 2: Trabalhadores Resgatados No Período De 2003- 2013 

 

 

 

 

FONTE: dados do site Repórter Brasil, (quadro elaborado pelas autoras) 

 

 
Embora tenha sido identificado casos de trabalhadores análogo ao escravo em 

diversos estados brasileiros, os dados do Quadro II mostram o quantitativos de 

trabalhadores resgatados de 2003 à 2013 no País e no Pará, estado que se teve maior 

incidência de trabalhadores resgatados. No ano de 2006, quando o Pará chegou a ter 

aproximadamente 32,18% de trabalhadores resgatados em todo o país e em 2010 e 2012, 

chegou a 22,5% e 20,28% respectivamente.  

Mas é interessante pontuar em 2009, houvesse uma queda de mais de 100% ao 

ano anterior e, em 2013, o menor quantitativo registrado durante o período de 10 anos 

(2003-2013).  Como não se teve-se acesso as informações da Coordenadoria Estadual de 

Promoção dos Direitos dos Trabalhadores Rurais e Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico 

de Pessoas (CTETP/ SEJUDH) fica a dúvida se o Estado estaria correspondendo as ações 

do I e II PNETE, para fiscalizar e combater está prática no Estado, ou essa demanda não 

seja uma ação prioritária do atual Governo. 

 

III. CONCLUSÃO.. 

Como foi identificado no trabalho, a Políticas desenvolvida pelo governo militar 

incentivaram e colaboraram para a intensificação da concentração de terras no Estado do 

Pará, como da mesma maneira fizeram com que pessoas migrassem para o Pará sem dá-

lhe alguma estrutura para se consolidaram em na sua reprodução social. E, sendo assim, se 

submeteram a condição análoga de trabalho escravo. Percebe-se que esse quadro social 

BA 4 8 20 15 5 8 12 15 17 13 15 8º  

SC - - - 8 14 16 11 17 32 7 7 9º  

MS 8 - 5 4 16 14 5 1 5 6 11 10º  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BRA 5.228 3.212 4.570 3.666 5.968 5.266 4.283 2.495 2.501 2.776 2.245 

PA 1.888   928   1.345  1.180  1.933  811  326  562  242  563 141 
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foi, traçado, dentre outros motivos, pelo o próprio governo que ávido por contemplar os 

anseios políticos dos grandes empresários, deixou de lado as necessidades da população 

que queria apenas um lugar para morar, trabalhar e criar sua família. 

Deste forma, no decorrer do mesmo percebeu-se que a prática do trabalho 

análogo ao escravo está relacionada diretamente à concentração de terras; como fora visto, 

a formação econômica e social da sociedade brasileira foi excludente, gerando uma 

população empobrecida, que se submetia e submetem a formas de trabalhos que ferem 

com a dignidade humana. Entende-se que existe um numero grande trabalhadores 

submetidos à condição análoga a escrava, por estes viveram uma situação grande de 

pobreza, sendo ludibriados a uma melhoria de vida. Pois, a pobreza, fragiliza o ser humano. 

Porém este não é o único fator para que ocorra esta prática ilegal.  

Então, compreende-se, que busca pela rentabilidade econômica pelos grandes 

empresários, fez com que a exploração do trabalhador se metamorfoseasse. Uma vez, que 

a ilegalidade do trabalho escravo, não a eliminou e sim, tornou-se velada a vista da 

sociedade. Apesar da criação de politicas de combate ao trabalho análogo ao escravo, está 

prática ainda continua. Pois a falta de politica publicas eficazes, intensifica o aliciamento de 

trabalhadores ao trabalho análogo ao escravo. 
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