
 

1061 

EIXO TEMÁTICO 2 | TRABALHO, QUESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS

 

TRABALHO ESCRAVO NO PIAUÍ: uma análise à luz da economia 
 

SLAVE LABOR IN PIAUÍ: an economic analysis 
 

Francisca Scarlet O’hara Alves Sobrinho 1 
Fabiana Rodrigues de Almeida Castro 2 

Ana Camila da Silva 3 
 

RESUMO  
Nos últimos anos, o Piauí vem se destacando como o estado brasileiro 
que mais resgatou trabalhadores exercendo atividades em condições 
análogas à escravidão. Por ser considerado o estado mais pobre e no 
qual as atividades do setor primário representam a principal fonte de 
renda para parte da população, é, também, nessas onde há a maior 
incidência de resgatados. Assim, o estudo tem como objetivo identificar 
a relação entre a economia e o avanço da escravidão no Piauí. Para 
tanto, realizou-se um estudo bibliográfico e documental nas bases de 
dados do governo federal e sites de instituições não-governamentais 
que acompanham a evolução do trabalho escravo no estado. Constatou-
se que, nos últimos anos, o extrativismo vegetal é a atividade que mais 
tem se utilizado de mão de obra escrava no estado, com destaque para 
a extração da cera de carnaúba e carvão vegetal. 
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ABSTRACT 
In the last few years, Piauí has stood out as the Brazilian state with the 
highest number of workers rescued from activities in conditions 
analogous to slavery. Since it is considered the poorest state and in 
which primary sector activities represent the main source of income for 
part of the population, it is also in these states where there is the highest 
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incidence of rescued workers. Thus, the study aims to identify the 
relationship between the economy and the advance of slavery in Piauí. 
For this, a bibliographic and documental study was done in the 
databases of the federal government and websites of non-governmental 
institutions that follow the evolution of slave labor in the state. It was 
verified that, in the last years, vegetal extraction is the activity that has 
most used slave labor in the state, especially the extraction of carnauba 
wax and vegetal coal. 

 
Keywords: Slave Labor; Piauí; Economy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho escravo persiste pelo mundo devido ao interesse de aumento do lucro às 

custas do trabalhador. Diferentemente dos séculos XVI ao XIX, nos quais a prática da escravidão 

era considerada lícita, a escravidão contemporânea é ilegal e ocorre na marginalidade. 

Enquanto a cor da pele foi o principal motivo para a escravização no período citado, hoje, a 

pobreza e a falta de oportunidade fazem com que os trabalhadores sejam atraídos pelas falsas 

promessas de emprego (ROCHA; BRANDÃO, 2013).  

O trabalho escravo contemporâneo vai além do simples descumprimento da lei 

trabalhista, compreendendo a submissão do indivíduo a condições desumanas e a negação da 

sua cidadania. Essa prática está alinhada com o interesse da ampliação dos lucros do capital à 

custa da exploração dos trabalhadores (ANTERO, 2008). 

No Brasil, o trabalho escravo atinge, principalmente, o trabalhador do meio rural em 

atividades, como aquelas ligadas à pecuária, à produção de carvão, à extração do látex e de 

madeira, à produção de cana de açúcar, dentre outras (COSTA, 2010), apesar de haver casos à 

luz do dia em zonas urbanas (ROCHA; BRANDÃO, 2013; CAMPOS, 2014).  

O estado do Piauí, apesar de ter reduzido, o índice de pessoas que vivem abaixo da linha 

da pobreza de 45,18% (2019) para 38,44% (2020), ainda é considerado um dos estados 

brasileiros mais pobres (PIAUÍ, 2021), apresentando uma economia pouco desenvolvida, 

sobretudo do ponto de vista industrial e sobressaindo-se no setor de serviços. Mas, destaca-se 

o predomínio de atividades primárias e de baixa tecnologia e são estas atividades dependentes 

de mão de obra rudimentar que estão mais propensas a condições degradantes. 

Assim, questiona-se: quais atividades econômicas mais têm contribuído para o avanço 

da escravidão no Piauí? 
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Nesse sentido, o objetivo do estudo é identificar as atividades econômicas que mais tem 

contribuído para o avanço da escravidão no Piauí. 

Para tanto, utilizou-se pesquisa bibliográfica e documental nas bases de dados do 

governo federal, estadual e sites de instituições não-governamentais que acompanham a 

evolução do trabalho escravo no estado.  

O estudo justifica-se por abordar uma temática que reflete uma questão social grave e 

que deve colocada na pauta da agenda institucional do Estado brasileiro como forma de tentar 

barrar o crescimento desse crime chamado escravidão; despertar o olhar da sociedade para a 

ilicitude existente em muitas atividades realizadas no meio rural.  

O estudo está estruturado em cinco partes: a primeira, esta introdução; a segunda, traz 

a caracterização do trabalho escravo; a terceira, apresenta os principais aspectos da economia 

piauiense; a quarta, aborda o trabalho escravo no Piauí de 2016 a 2021 e, a última, a conclusão. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO 

 

Hodiernamente, o termo “trabalho escravo” possui diversas nomenclaturas para referir-

se ao mesmo crime, sendo elas: trabalho forçado, redução análoga à de escravo, trabalho em 

condições degradantes, neoescravidão, servidão por dívida, trabalho escravo contemporâneo 

ou escravidão contemporânea (MOURA, 2016). 

Jairo Sento-Sé (2000) caracteriza “trabalho análogo ao de escravo” como o tipo de 

trabalho no qual o empregador sujeita o trabalhador a condições degradantes, circunstâncias 

estas que podem vir a serem encontradas através de um ambiente de trabalho insalubre, sem 

estrutura digna e sanitária ou, ainda, por meio de constrangimento moral ou físico aos quais os 

trabalhadores são submetidos. Segundo Castilho (2000), em ambos os casos, o homem é 

afetado na sua dignidade, valor do ser humano enquanto pessoa, enquanto ‘ser’ livre (ONG 

REPÓRTER BRASIL, 2013). 

 Nesse sentido, toda forma de trabalho análogo ao de escravo é degradante, mas o 

inverso nem sempre é verdadeiro: a diferença se faz presente no cerceamento da liberdade, 

aspecto inerente aos seres, inclusive o da espécie humana (OIT, 2006). 

No Brasil, o primeiro caso de denúncia de trabalho análogo ao de escravo é datado de 

1989, no qual José Pereira Ferreira e um colega de trabalho, de apelido Paraná, tentaram a fuga 
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da fazenda Espírito Santo, na cidade de Sapucaia, sul do estado do Pará. Além dos dois 

trabalhadores citados, 60 indivíduos foram obrigados a trabalhar sem remuneração e em 

condições degradantes e ilegais (ONG REPÓRTER BRASIL, 2012; COSTA 2010). 

O recrutamento dos trabalhadores é feito através de um empregado de confiança do 

patrão, denominado gato. O gato vai até cidades da região recrutar trabalhadores, geralmente 

pessoas de baixa escolaridade ou analfabetos, que aceitem trabalhar em troca de uma 

promessa de salário e carteira assinada (ONG REPÓRTER BRASIL, 2012; COSTA, 2010). 

Os gatos, ao aliciar suas vítimas, adiantam uma parte do salário contratado para a família 

do trabalhador, pagam hospedagem e passagem de ida até o local do trabalho garantindo, 

assim, a dependência deste com o futuro patrão, além da promessa de que será prestado todo 

o auxílio necessário para o trabalhador. A esperança de que vai poder arcar com as despesas 

da família, trabalhar de forma digna e legal e sustentar-se até conseguir juntar dinheiro 

suficiente para voltar para casa, faz o trabalhador embarcar em busca do sonho de uma vida 

melhor (ONG REPÓRTER BRASIL, 2012). 

Ao chegar ao destino, os trabalhadores são obrigados a entregar os documentos e são 

instalados em alojamentos precários, em péssimas condições sanitárias e de higiene, sem 

acesso à água potável e alimentação (LEÃO, 2016). Além de toda a precariedade, os 

trabalhadores são obrigados a pagar por seu material de trabalho e comida (ONG REPÓRTER 

BRASIL, 2012).  

Quando se trata de trabalho escravo, fica perceptível o quanto a zona rural e a zona 

urbana são mundos conectados. No meio rural, os casos mais frequentes estão ligados a 

atividades como a pecuária, produção de carvão, extração de látex e de madeira, produção e 

extração de cana de açúcar, desmatamento, mineração, dentre outras (ROCHA; BRANDÃO, 

2013).  

Na zona urbana, destacam-se o setor têxtil e a construção civil. Além destas, a 

exploração sexual tornou-se uma realidade nas cidades e, deste modo, se enquadram nos 

crimes de escravidão contemporânea, atingido, principalmente, as mulheres, no entanto, 

existem, também, casos envolvendo crianças, travestis e homens (CAMPOS, 2014). 

As denúncias de trabalho escravo urbano são recebidas e investigadas pelos fiscais das 

Superintendências Regionais de Trabalho e Emprego (STREs) e, quando necessário, com a 

participação da Polícia Federal e representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT), 
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diferentemente da zona rural, onde o combate é feito através dos grupos móveis de 

fiscalização, embora possam contar também com as instituições citadas. Nas cidades, é comum 

encontrar irregularidades fiscais que não configuram trabalho escravo, no entanto, os 

trabalhadores explorados devem procurar as STREs em busca de seus direitos feridos (ONG 

ESCRAVO NEM PENSAR, 2015).  

Diante de tantas possibilidades, torna-se difícil precisar em números, devido à natureza 

oculta e à dificuldade de acesso às localidades onde ocorre este tipo de exploração, quantos 

trabalhadores estão, neste momento, sendo escravizados no país (ROCHA; BRANDÃO, 2013). O 

Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas calcula que, entre os anos 

de 1995 e 2020, tenham sido resgatados 55.712 trabalhadores em condição análoga à de 

escravo (BRASIL, 2020). 

 

3 A ECONOMIA PIAUIENSE EM FOCO 

 

O estado do Piauí, situado na Região Nordeste do Brasil, possui uma área territorial de 

251.755.485 km², com uma população estimada em 3.289.290 pessoas e uma densidade 

demográfica de 12,40 hab/km² (IBGE, 2020). Apesar de ser um estado com uma grande 

extensão territorial e uma densidade populacional considerada baixa, enfrenta problemas 

sérios em relação aos índices de desenvolvimento. 

Para fins deste estudo, consideramos o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o 

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) e o Produto Interno Bruto (PIB). Ao passo que o PIB se 

concentra em avaliar a perspectiva econômica, o IDH, desenvolvido pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), vai além, ao mensurar as dimensões de renda, 

educação e saúde (PNUD, 2022). No Brasil, com o intuito de mapear as áreas de concentração 

da pobreza, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) desenvolveu o IVS, que consiste 

em analisar a Infraestrutura Urbana, Capital Humano, Renda e Trabalho (CEPRO, 2018). 

Alves Sobrinho, Silva e Castro (2020) destacam a relação existente entre o poder 

econômico de uma região e o seu IDH, ao relacionar a baixa renda da população piauiense e o 

IDH de 0,646, que posiciona o Estado na 24ª posição entre as unidades da federação. Além 

disso, o Piauí ocupa o 2º lugar entre os estados brasileiros com o maior número de analfabetos 

com 15 anos ou mais e 70% da população declarada preta ou parda (IBGE, 2010). 
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No âmbito da educação, o Piauí possui 1.839.912 pessoas entre 10 anos ou mais de 

idade que não frequentam a escola, desse total 51% são do sexo feminino e 49%, masculino. 

Nesse contingente, 828.620 não possuem ocupação, ou seja, 45%, sendo 541.597, do sexo 

feminino, e 287.023, masculino (IBGE, 2010). 

Nesse sentido, o IVS, que reúne 16 indicadores agrupados nas dimensões Infraestrutura 

Urbana, Capital Humano e Renda e Trabalho, aponta as seguintes taxas em relação aos 

municípios piauienses: 75% apresentam uma vulnerabilidade social muito alta; 22,7% alta e 2,2, 

% média (CEPRO, 2018).  

No período de 2016 a 2019, o Produto Interno Bruto (PIB) do estado variou de pouco 

mais de R$ 40 bilhões para R$ 52,78 bilhões, representando 5% no PIB da Região Nordeste e 

0,7% do resultado nacional, conforme a Figura 1. Em 2019, o estado ocupou a 21ª posição em 

comparação com as demais unidades da federação, sendo os municípios de Teresina, Parnaíba, 

Picos, Uruçuí e Floriano os que concentram a maior fatia do PIB (CEPRO, 2021). 

 
Figura 1 – PIB piauiense (2016-2019) 

 
Fonte: CEPRO, 2021. Panorama do PIB Piauiense (2016-2019). 

 

A composição do PIB, no Piauí, deve-se às atividades ligadas à agropecuária (8%), 

indústria (12,3%) e serviços (79,7%), o que demonstra uma grande dependência do estado em 

relação a este último. No entanto, a participação da agropecuária e da indústria vêm crescendo 

em razão da produção de soja e da geração e distribuição de energia elétrica (CEPRO, 2021). 

Em contrapartida, é na atividade de extração vegetal que o Piauí se destaca, 

notadamente, na extração do pó da carnaúba, tornando-se o seu principal produto de 
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extrativismo vegetal. Nos últimos dez anos, a produção do estado vem garantindo o primeiro 

lugar na média nacional e, em 2020, a produção foi de 10.813 toneladas (IBGE, 2020). 

A extração do pó da palha da carnaúba destaca-se por ser uma atividade extrativista 

com baixo uso tecnológico, ou seja, extremamente rudimentar e dependente da força humana. 

Embora o extrativismo se aplique a atividades mais modernas, no extrativismo elementar um 

pequeno número de trabalhadores arranca com a unha alguns recursos da natureza 

(DRUMMOND, 1996). O pó é a principal matéria-prima da cera da carnaúba, sendo utilizado 

como insumo em vários segmentos da indústria: cosméticos, farmacêutica, automobilística, 

plásticos e informática. Ademais, suas folhas são utilizadas na cobertura de casas e no 

artesanato; o fruto serve para alimentação animal; o talo é utilizado na construção civil e a raiz 

possui qualidades medicinais (CARVALHO; GOMES; COSTA, 2011). 

A produção do pó da carnaúba é sazonal e anual, os empregos gerados são temporários, 

em torno de cinco meses, exige mão de obra de baixa qualificação e parte dos trabalhadores 

migram de outras localidades. Os postos de trabalho são precários e o acesso a equipamentos 

de proteção é privilégio de poucos trabalhadores (CARVALHO; GOMES, 2009). 

Ainda no setor extrativista, a extração da madeira para produção de carvão vegetal 

também é muito expressiva. Nos últimos dez anos, o estado do Piauí manteve-se entre os cinco 

maiores produtores do país. Em 2020, a produção do setor foi de 40,4 milhões de toneladas de 

carvão vegetal. Parte desse desempenho pode ser atribuído ao aumento da produção agrícola 

no estado e a expansão de sua área desmatada, resultando em maior disponibilidade de 

material lenhoso (IBGE, 2020). 

Semelhante ao processo de extração do pó da carnaúba, a produção de carvão vegetal 

caracteriza-se por ser uma atividade primária que depende de grande esforço físico por parte 

dos trabalhadores. 

 

4 O TRABALHO ESCRAVO NO PIAUÍ DE 2016 A 2021 

 

No período de 2016 a 2020, o Piauí ocupou o 5º lugar entre os estados brasileiros com 

o maior número de pessoas resgatadas em condições de trabalho análogas à de escravo, 

segundo o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo, ficando atrás somente de Goiás, 

São Paulo, Pará e Minas Gerais. Foram 284 trabalhadores resgatados no período, 
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correspondendo a uma média de 57 resgates por ano. Os municípios com mais resgatados 

foram Santa Cruz do Piauí (29), Esperantina (26) e São João da Serra (25) (BRASIL, [online]). 

No entanto, quando se passa a considerar o cálculo proporcional entre o total de 

resgatados e a quantidade de habitantes, o Piauí liderou o ranking nacional ficando com a maior 

média de resgatados, como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Média de Resgatados por Habitantes 2016/2020 

 Resgatados População Média/100 mil 
hab. 

Minas Gerais 1.364 21.292.660 6,4 
Pará 444 8.690.175 5,1 
São Paulo 362 46.289.333 0,78 
Goiás 317 7.113.540 4,46 
Piauí 284 3.281.480 8,6 

Fonte: BRASIL, [online]. 

 

Durante o período, as atividades econômicas que mais concentraram trabalhadores em 

condição análoga à de escravo no Piauí foram: 

● produção florestal (carvoaria e extração de palha), com 174 resgatados (61% do total); 

● cultivo de grãos, com 65 (23%); 

● extração de pedras, com 36 (13%); e 

● cerâmica, com nove resgatados, sendo responsável por apenas 3% dos resgates (BRASIL, 

[online]). 

Em 2020, foram 44 trabalhadores resgatados e, em 2021, o número subiu para 56. No 

último ano, o extrativismo vegetal também foi responsável pela maioria dos resgatados, sendo 

33 na extração do pó da palha da carnaúba; 19 na catação de raiz e 4 na extração da madeira 

(BRASIL, 2021a). 

Em junho, dois menores de idade foram libertados da condição de análoga à escravidão, 

na zona rural do município de Elesbão Veloso, onde estavam, provavelmente, sob cárcere 

privado, uma vez que o patrão não lhes permitia retornar à cidade de origem e vivendo em 

condições insalubres. A atividade realizada envolvia a extração ilegal de madeira e o uso de 

motosserras em florestas. Além destes, trabalhadores de Coelho Neto, no Maranhão, também 

foram libertos (BRASIL, 2021a). 

A extração da palha da carnaúba continuou concentrando trabalhadores em situação 

de escravidão. Em agosto, a operação conduzida pelos Auditores Fiscais do Trabalho, do Grupo 
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Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), nas cidades de Jatobá do Piauí e Castelo do Piauí, 

encontraram e resgataram 8 e 10 trabalhadores, respectivamente, inclusive um menor de 16 

anos, em razão das péssimas condições de trabalho e de moradia (BRASIL, 2021b). 

Enquanto alguns trabalhadores dormiam no meio do mato, embaixo das árvores, outros 

dormiam em uma pequena casa sem condições de moradia onde não havia camas, instalações 

sanitárias, lavatório, local para a guarda e preparo dos alimentos, e local para as refeições. Além 

disso, não tinham água potável e, ao serem contratados, não realizaram exame médico 

admissional e nem receberam equipamento de proteção individual. Todos os trabalhadores 

estavam sem registro na carteira de trabalho e, como em todas as situações, eram obrigados a 

cumprir uma jornada de trabalho exaustiva (BRASIL, 2021b) 

Em novembro, três adolescentes de 13, 15 e 17 anos foram resgatadas pelos auditores 

fiscais do trabalho do GEFM, em uma operação realizada em oito casas de produção de farinha 

nos municípios de Marcolândia (PI) e Ipubi (PE) (BRASIL, 2021b). As adolescentes manuseavam 

facas e raspadores para o descasque da mandioca, atividade relacionada na Lista das Piores 

Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP), segundo a Convenção 182, da OIT, ratificada no Brasil 

através do Decreto-Lei nº 6.481/2008, cujo anexo traz a Lista TIP que estabelece todas as 

atividades prejudiciais à saúde e à segurança de menores de idade (BRASIL, 2008). 

Para a realização da atividade, as adolescentes não utilizavam equipamento de proteção 

individual e ficavam em posições desconfortáveis, ajoelhadas ou sentadas em pequenos bancos 

de madeira. Constatou-se, ainda, que o local não possuía banheiro, as condições precárias das 

instalações elétricas e equipamentos de proteção das correias e partes móveis, podendo 

acarretar acidentes graves e fatais, além da dispersão de muitas partículas e poeira no ambiente 

de trabalho, podendo levar a irritação ocular e problemas respiratórios (BRASIL, 2008). 

Segundo o MPT (BRASIL, [online]),  

 
[...] a submissão de trabalhadores a situação desgastantes, insalubres e com baixa 
remuneração ainda é uma realidade. Nessas condições, essas vítimas ficam mais 
propensas a adquirir problemas de saúde físicos e mentais, que podem até levar a 
morte precoce. 

 
Além das irregularidades apresentadas, o GEFM identificou que os instrumentos de 

trabalho, garrafas de água, botas, luvas e chapéus foram adquiridos pelos trabalhadores. 

No mesmo mês, o Ministério Público do Trabalho resgatou quatro trabalhadores em 

situação análoga à escravidão em uma fazenda de eucalipto, no município de Itaueira. Estavam 
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a três meses realizando o corte de eucalipto em condições degradantes, alojados em uma 

borracharia sem banheiro, os trabalhadores não utilizavam equipamentos de proteção 

individual e não tinham registro na carteira de trabalho (BRASIL, 2021b). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho escravo é a forma mais degradante de realização de uma atividade 

econômica pelo homem, cujas características envolvem desde as condições precárias de 

moradia, higiene e alimentação, ausência de equipamentos de proteção, servidão por dívida, 

ilegalidade trabalhista até o cerceamento da liberdade que, em resumo, se constitui em um 

ataque à dignidade humana. 

 O Piauí é um dos estados brasileiros com os mais baixos índices de desenvolvimento, 

possui a segunda maior população de analfabetos com 15 anos ou mais e, na sua maioria, 

declarada preta ou parda, cujas características favorecem a disponibilidade de uma mão de 

obra precária. 

Por sua vez, o setor de serviços é um dos principais responsáveis pela economia do 

estado, no entanto, é no extrativismo vegetal que o estado tem se destacado, notadamente, 

na produção de cera da carnaúba e carvão vegetal que, para alcançar os elevados níveis de 

produtividade dos últimos anos, tem-se utilizado de mão de obra precária, em condição análoga 

à escravidão. 

Dessa forma, ao mesmo tempo que tem contribuído para elevar os números do PIB, o 

sucesso do extrativismo vegetal, através da produção de cera da carnaúba e carvão vegetal, 

tem colocado o Piauí em posição de destaque nacional às custas da omissão da degradação 

humana, de relações de trabalho ilegais, de sofrimento e exploração de homens, mulheres e 

crianças que têm suas vidas roubadas, contribuindo para o aumento do trabalho escravo no 

estado. E é sob esta outra triste condição que o Piauí também tem sido destaque nacional. 
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