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APRESENTAÇÃO  

 

A preocupação que orienta este trabalho é sobretudo a necessidade de 
compreender as atitudes das pessoas contra as quais são praticadas formas 
extremas de exploração e dominação, baseadas na violência física e/ou 
simbólica e referidas como formas atuais de escravidão.  

Por sua dramaticidade, as condições das pessoas que vivenciaram 
situações desse tipo falam por si mesmas. Anunciá-las é denunciá-las; dar-
lhes um nome é oferecer aos que se sentem diretamente atingidos um 
instrumento de luta.  

Reconhecidas, numa escala significativa, como condições de 
escravidão, têm, no entanto, este reconhecimento negado pelos que se 
opõem a essa classificação e às implicações políticas e legais que dela 
decorrem. Estes preferem negar a existência das condições denunciadas ou 
pensá-las como infrações à legislação trabalhista. O debate e a disputa 
perpassam não apenas a sociedade mas também órgãos e instâncias do 
Estado. Por isso, é preciso começar por mapear o debate, descortinar 
divergências, delimitar espaços de consenso e indicar a emergência de 
novas formas de percepção.  

Na tentativa de perceber as situações conhecidas dentro de um 
contexto mais amplo, foram recolhidos vários exemplos no Brasil e em 
outras partes do mundo. Nem por isso admitiu-se pensar todos os casos, em 
toda parte, como iguais. Tratou-se de indicar o poder explicativo das 
particularidades e a importância analítica da distinção entre segmentos 
diversos de dominados e de dominados envolvidos.  

Pensar a complexidade do conjunto e de cada uma das situações 
implica levar às últimas conseqüências o entendimento de que as leis, os 
costumes, os contratos variam de uma sociedade para outra e que embora 
tendam a favorecer os dominantes, também impõem limites a seu arbítrio. 
Desse modo, de acordo com as regras, dependendo da correlação de forças, 
também os dominados e explorados têm sempre alguma possibilidade de 
aumentar sua margem de poder, ainda que em circunstâncias de extrema 
desigualdade, como aquelas às quais este livro se refere.  
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