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Resumo. 

Em 1995 o Brasil reconheceu que possuí trabalho análogo a escravo e desde então 

o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) combate este crime. Várias políticas 

públicas de prevenção, erradicação e divulgação foram implementadas e hoje o país 

é reconhecido internacionalmente pelo seu comprometimento. 

Introdução. 

Segundo o artigo 149 do Código Penal brasileiro, trabalho análogo a escravo é todo 

serviço que submete um indivíduo a: cerceamento de liberdade; servidão por dívida; 

condições degradantes no ambiente de trabalho e jornadas exaustivas de trabalho. 

Em 1930 a Organização Internacional do Trabalho (OIT), elaborou a Convenção 29 

com o objetivo de conceituar e abolir o trabalho forçado ou obrigatório; em 1957, a 

Convenção 105 intensificaria essa luta. Note-se que o Brasil ratificou a Convenção 

29 em 1957 e a Convenção 105, em 1965. Mas somente em 1995 o governo 

brasileiro reconheceu a existência de trabalho escravo no país. Uma das primeiras 

medidas para combatê-lo foi a criação do Grupo Executivo de Repressão ao 

Trabalho Forçado (GERTRAF), dando inicio a políticas de prevenção e erradicação 

pelo MTE em parceria com outros órgãos governamentais. Em 2003 o GERTRAF é 

substituído pela Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. 

Objetivos. 

O intuito deste estudo é efetuar um levantamento sobre o trabalho escravo 

contemporâneo no Brasil, desde sua conceituação em 1930 pela OIT até os dias 

atuais, a fim de identificar suas principais vitimas, as maneiras de aliciamento, suas 

formas rurais e urbanas, a incidência em determinadas atividades e regiões e as 

ações de combate. Este estudo insere-se no “Programa de Iniciação Científica 

ESAGS 2014” sobre o tema “Construindo o trabalho decente no Brasil: iniciativas 

para a erradicação do trabalho escravo contemporâneo”. 

Metodologia. 

A metodologia aplicada foi a Pesquisa Documenta: os levantamentos foram 

realizados através da internet, sendo consultados sites selecionados de entidades 

envolvidas na erradicação do trabalho escravo contemporâneo. 

Desenvolvimento. 

Em 1972, surgem as primeiras denúncias de trabalho escravo no Brasil feitas por 

Dom Pedro Casaldáliga para casos de peonagem (servidão por dívida). Em 1995 
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com o reconhecimento da escravidão no país, cria-se o GERTRAF e os Grupos 

Especiais de Fiscalização Móvel (GEFM), responsáveis por fiscalizar, através de 

grupos interministeriais, locais denunciados com trabalhadores escravizados e, uma 

vez comprovada sua existência, tomam as medidas cabíveis de amparo e punição. 

Em 1999 é apresentada a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 57A (ex-PEC 

438/2001), aprovada em 27/05/2014 e ainda a ser regulamentada, que visa o 

confisco para fins sociais da terra ou imóvel urbano autuado com trabalho escravo. A 

partir de 2002, a Medida Provisória Nº 74 assegura o benefício do seguro 

desemprego ao trabalhador resgatado na condição análoga à de escravo. No ano 

seguinte cria-se a “Lista Suja”, mantida pelo MTE, para divulgar e criar boicotes 

comerciais e financeiros aos empresários envolvidos com a escravidão. Na mesma 

data elabora-se o 1º Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo para 

coordenar as ações para extinguir o trabalho escravo no Brasil e, em 2008, é 

lançado o 2º Plano. Em 2005 numa iniciativa do Instituto Ethos, Instituto 

Observatório Social, OIT e a ONG Repórter Brasil é lançado o Pacto Nacional pela 

Erradicação do Trabalho Escravo (Pacto), cujos signatários são instituições que 

assumem o compromisso de lutar contra o trabalho análogo a escravo, não 

negociando com quem explora o trabalho escravo, desenvolvendo ações de 

prevenção ao aliciamento, reinserção dos trabalhadores libertos, informes à 

sociedade e colaboração nas politicas publicas. O Pacto atualmente reúne cerca de 

250 entidades que representam 30% do PIB brasileiro. Em 2006 a Repórter Brasil, 

em parceria com o governo brasileiro e a OIT, idealiza o projeto „Escravo, nem 

pensar!‟ para divulgar em regiões mais carentes as características do trabalho 

forçado e sua criminalidade. No ano de 2010, o MTE lança o Plano Nacional de 

Emprego e Trabalho Decente, sendo que uma de suas prioridades é combater o 

trabalho escravo contemporâneo. No final de 2013, surge o Instituto Pacto Nacional 

pela Erradicação do Trabalho Escravo (InPacto) com a finalidade de institucionalizar 

o Pacto e otimizar a efetividade de suas ações. Em maio de 2014 ocorreu em Santa 

Luzia (MA) um encontro dos trabalhadores maranhenses resgatados da condição de 

escravo, mas dos 665 libertos entre 2008 e 2013 localizaram-se apenas 53. A 

finalidade do encontro foi a criação de uma rede de trabalhadores a serem 

capacitados como multiplicadores e observadores a identificar e denunciar situações 

de escravidão. 
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Resultados Preliminares. 

A maioria das ocorrências do trabalho escravo contemporâneo são de peonagem, 

supostas dividas são criadas entre o patrão e o trabalhador, onde através de gastos 

do próprio serviço prestado, como equipamentos de proteção individual, 

alimentação, locomoção até o trabalho, entre outras o trabalhador sempre fica 

devendo ao patrão tendo que submeter-se a longas jornadas de trabalho, que 

geralmente incluem sábados e domingos com a esperança de saldar essas dividas 

irreais. Aqueles que questionam são ameaçados através de violências psicológicas 

e/ou físicas, como em Paragominas (PA) onde 35 cidadãos eram queimados a ferro 

quente caso contrariassem as ordens do dono ou de seus prepostos. Outra 

característica do trabalho escravo é o cerceamento da liberdade através de 

pressões psicológicas, físicas e/ou geográficas. Também são comuns condições 

insalubres no ambiente de trabalho e moradia que põem em risco a saúde dos 

indivíduos, seja em áreas rurais distantes, como em oficinas de confecção nos 

centros urbanos, em péssimas condições de trabalho, um único banheiro, 

dormitórios exíguos, ou perto de esgotos a céu aberto. O Estado brasileiro e outras 

instituições vêm criando projetos e programas de conscientização sobre a 

escravidão contemporânea, tentando impedir reincidências.  De 1995 a 2013 o MTE 

libertou em 25 estados brasileiros 46.478 trabalhadores em condição análoga a 

escravo, fiscalizou 3741 estabelecimentos e efetuou 1572 operações. 
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