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AFINAL, DO QUE SE ESTÁ FALANDO?  

 

Descompassos e continuidades na esfera governamental  

Já nos anos de 1960, circulavam na imprensa brasileira notícias sobre 
trabalho escravo, escravidão, escravidão branca, aliciamento, venda de 
trabalhadores como mercadoria, tráfico e formação de quadrilha de 
traficantes.  

Por paradoxal que hoje possa parecer, os registros mostram que, 
naquele momento, embora outras vozes se ouvissem, quem com mais 
freqüência informava sobre essas práticas no País eram membros da própria 
Polícia Federal.2 E mais: admitindo a natureza criminosa de tais práticas, 
buscavam encaminhar o julgamento dos responsáveis para a esfera na 
Justiça Penal:  

Um caminhão conduzindo dezenas de trabalhadores para serem 
vendidos em Minas Gerais foi apreendido na cidade de Currais 
Novos por agentes da Polícia Federal (...). A atuação da quadrilha e a 
forma como são tratados os trabalhadores não estão esclarecidas 
através do processo aberto na subdelegacia regional da Polícia 
Federal que procura enquadrar os culpados em vários artigos do 
Código Penal (JB, 5/7/68).  

As ações mais efetivas da Polícia Federal atingiam essencialmente, 
como seria de se esperar, motoristas e arregimentadores:  

Dois caminhões levando 140 retirantes para fazendas em Minas 
Gerais foram apreendidos ontem nas proximidades da cidade mineira 
de Itaúna, por agentes do Departamento de Polícia Federal, que 
prenderam quatro aliciadores e dois motoristas (JB, fevereiro/69).  
 

Quem compara as notícias produzidas pelos agentes federais naquela 
época com o que se observa nos últimos anos sobre a atitude desse 
                                                           

2 A análise da trajetória do tema pela imprensa brasileira está sendo realizada junto com os 
alunos Izabel Cristina, Paloma Medina e André Botelho, membros do Núcleo de Estudos 
Rurais do Laboratório de Pesquisa Social do IFCS/UFRJ. Até o momento, somente foram 
analisadas matérias recolhidas do "Jornal do Brasil". 
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organismo governamental face à questão da imobilização de trabalhadores, 
pode surpreender-se com as informações detalhadas e com as ações 
realizadas:  

Homens, o mais velho com 67 anos de idade, mulheres, muitas delas 
grávidas, e até crianças viajavam em condições subumanas (...). O 
Departamento de Polícia Federal, depois de tomar o depoimento dos 
aliciadores e dos motoristas, determinou que os próprios aliciadores 
levassem de volta, à cidade de origem, os retirantes, acompanhados 
de agentes da Polícia Rodoviária.  
O chefe dos investigadores da Polícia Federal em Minas Gerais (ou) 
há muito tempo vem apertando o cerco nas rodovias federais para 
reprimir o tráfico (JB, fevereiro/69).  

Se ações como essas comprometiam intermediários, havia outras que 
atingiam diretamente proprietários rurais, responsabilizados por tráfico ou 
uso de trabalho escravo em seus estabelecimentos:  

Uma rede de traficantes de escravos foi descoberta por agentes 
federais no município de Mozarlândia, Goiás, composta de ricos 
fazendeiros (JB, 3/12/68).  
No relatório que enviou ao juiz federal de Goiás sobre o tráfico 
escravos, a Polícia Federal informou que os fazendeiros de 
Mozarlândia aliciavam trabalhadores, (...) escravizando-os em suas 
fardas ou vendendo-os em leilões ao preço de 76 cruzeiros cada".0, 
5/12/68).  

Como compreender que tais ações fossem ao menos toleradas? O 
Brasil era signatário de acordos internacionais de combate a instituições 
similares à prática de escravidão. Em 1959, mais um acordo havia sido 
assinado, e é possível que o governo estivesse sendo pressionado pelo 
Ministério das Relações Exteriores a cumprir os termos acordados. Talvez 
esse Ministério repassasse as pressões ao Ministério da Justiça que as 
encaminhava à Polícia Federal:  

O ministro Gama e Silva (da Justiça) determinou ontem à Polícia 
Federal o máximo rigor contra fazendeiros que se utilizam de 
"escravos brancos", seja qual for o responsável, ao mesmo tempo em 
que o ministro do Trabalho, senador Jarbas Passarinho, ordenava o 
estudo de providências a serem adotadas (JB 4/12/68).  

A intenção dos ministros podia ser meramente retórica, ou até 
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corresponder à necessidade de colocar o regime sob alguma capa de "estado 
de direito" para legitimar-se perante a comunidade internacional. 
Entretanto, o estado é sempre um campo de forças e projetos em disputa, e, 
por maior que fosse a homogeneidade que habitava o espaço estatal na 
época, diferenças havia, nem que fossem quanto às táticas de enfrentamento 
dos problemas. A impressão que fica é de um certo descompasso entre 
instâncias do aparelho estatal. O fato é que os agentes da Polícia Federal 
desenvolviam ações e veiculavam informações que logo se tornariam muito 
incômodas para as instâncias superiores do governo. Por um lado, direta ou 
indiretamente, constituíam uma arma de pressão nas mãos de seus 
opositores:  

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou ontem 
documento do bispo de São Félix do Araguaia, D. Pedro Casaldáliga, 
(...) "Uma Igreja em conflito com o latifúndio e a marginalização 
social". Com esse título, o bispo deu início ao seu relatório. (...) "No 
dia 8 de agosto, houve uma intervenção espetacular da Polícia 
Federal na Companhia CODEARA, a famosa 'condenada', na gíria do 
povo. Essa intervenção da Polícia Federal e da imprensa revelou 
alguma coisa, nem tudo, de uma trágica realidade" (JB, 
novembro/71).  
O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura, sr. José Francisco da Silva, que ontem esteve com o 
ministro do Trabalho, disse que este regime de escravidão existe 
porque ainda não foi realizada a reforma agrária (JB, 4/12/68).  

Por outro lado, as informações produzidas revelavam os envolvidos, 
comprometiam o próprio governo por meio das empreiteiras às quais eram 
entregues a execução de grandes obras e ameaçavam projetos 
governamentais tão importantes quanto eram, naquele momento, a política 
para a Amazônia e o programa de construção de usinas hidrelétricas:  

Fazenda formada com incentivos fiscais, na área da SUDAM, 
mantém 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 a Polícia Federal (JB, fevereiro/71).  
O Departamento de Polícia Federal do Amazonas constatou que, a 30 
km desta capital (Cuiabá), 400 pessoas são submetidas a um regime 
de semi-escravidão (...). A apuração foi feita a partir da denúncia de 
quatro trabalhadores, numa diligência em que os agentes federais 
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recolheram depoimentos que comprometem seriamente a firma 
empreiteira registrada como Irmãos Arruda (JB, 26/5/72).  
Há 4 anos, aproximadamente, o Ministério do Trabalho tomou várias 
providências para apurar as denúncias contra a existência de trabalho 
escravo (...) no interior de Mozarlândia, Goiás. Coube à Polícia 
Federal (...) descobrir o fato tendo encaminhado o processo 
indiciando os responsáveis à Justiça Federal (JB, 22/3/72).  
Vivendo sob regime de escravidão, cerca de 700 trabalhadores foram 
localizados e resgatados ontem pela Polícia Federal, numa área da 
futura Hidrelétrica de Salto Osório (Paraná) (JB, 22/1/75).  

Altas fontes governamentais vinham desde o início assumindo 
atitudes defensivas: negavam a amplitude da violação da lei, afirmando 
serem fatos ocasionais, e, de preferência, o caráter criminoso das 
ilegalidades cometidas, classificando as como infrações à legislação 
trabalhista:  

Reconhecem altas fontes do governo que a exploração do trabalhador 
rural ainda existe, apesar dos esforços para impedi-Ia. A extensão 
territorial permite, ainda, a existência de alguns excessos (...) 
(cometidos por) algumas empresas, poucas, em relação ao número 
das existentes na região (Goiás) (...) (JB, 22/2/72).  

As notícias sobre "trabalho escravo" continuavam a ser produzidas, e 
ao longo dos anos de 1970 muitos outros atores passaram a ter voz cada vez 
mais ativa nessas denúncias. Eram trabalhadores que logravam romper o 
cerco das milícias armadas das empresas, vencer as impensáveis distâncias 
e obstáculos que se colocavam entre os locais de trabalho e algum ponto de 
onde pudessem fazer-se ouvir. Outras vezes, eram parentes de trabalhadores 
ou organismos e membros de equipes religiosas que passaram a ocupar um 
espaço de destaque ao lado de outras entidades da sociedade civil. Era 
preciso que o governo desse algum tipo de resposta, mesmo que ret6rica.  

Num certo sentido, pode-se perceber o recurso aos organismos de 
repressão contra elementos das classes dominantes e a realização de uma ou 
outra ação inibidora das práticas ilegais dos empregadores como uma 
manipulação mistificadora, funcional ao sistema de relações de exploração 
e dominação vigentes. Mas muitos casos indicam que as ações eram levadas 
a cabo até uma determinada instância do aparelho do Estado e a partir daí se 
perdiam ou tomavam outro rumo. De fato, uma das notícias destaca a prisão 
de um fazendeiro. Sob graves acusações, ele foi levado à barra dos 
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tribunais. O triste desfecho só permite que se tirem do caso conclusões que 
confirmam o argumento da mistificação e da função legitimadora do 
sistema:  

Em depoimento prestado ontem na Superintendência Regional da 
Delegacia Regional da Polícia Federal, o lavrador Alcides de 
Oliveira Martins acusou a empresa Trans-Mato Grosso de submeter 
seus empregados a condições subumanas, espancando os que se 
revoltavam e matando alguns deles (...). A polícia de Cuiabá (u.) 
prendeu os donos da Trans-Mato Grosso (JB, 12/12/74).  

Apesar do caráter eminentemente criminoso das ações denunciadas, o 
caso passou à Justiça do Trabalho, e o fazendeiro foi absolvido de quaisquer 
descumprimentos das leis trabalhistas por serem as responsabilidades com a 
mão-de-obra atribuídas à firma empreiteira:  

A Justiça do Trabalho de Cuiabá julgou improcedente a ação do 
lavrador Alcides Martins (...), porque a empresa alegou que ele não 
era seu empregado, mas sim de uma firma que tinha contrato 
separado (JB 18/12/74).  

E, como o trabalhador insistisse nas denúncias, alguma não 
esclarecida providência deve tê-lo feito calar-se, pois, o que foi publicado 
no jornal é que: 

 Está desaparecido há uma semana o lavrador Alcides de Oliveira 
Martins, denunciante da existência de escravidão branca nas fazendas 
do norte de Mato Grosso e que se disse perseguido por quatro 
homens armados (...) (JB, 20/1/75).  

Se o Estado é um campo de forças em que projetos e posições se 
confrontam, com o regime militar e ditatorial a balança foi pendendo cada 
vez mais para o lado das forças dominantes, e as prerrogativas e margens de 
disputa dos trabalhadores e das forças progressistas foram-se tornando cada 
vez mais estreitas. Entretanto, enquanto houve disputa, alguém deve ter 
acreditado nas ações empreendidas contra os traficantes de mão-de-obra e 
empregadores criminosos. Tais ações foram estancadas sempre antes que 
proprietários fossem punidos pela lei.  

A estratégia governamental face às relações capital-trabalho parece 
que não sofreu alterações. Um episódio notório que envolveu o Projeto Jari, 
no estado do Pará, ocorreu na gestão do general-presidente Garrastazu 
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Médici. Os mais velhos, certamente, se lembram da visita que fez, em 1973, 
o general-presidente à área do projeto do milionário americano. A visita 
ganhou maior visibilidade porque, num determinado momento, um grupo 
de peões conseguiu furar o cerco da vigilância e manifestou-se em protesto 
contra as condições a que vinham sendo submetidos. Consta que, apesar de 
controlada, a manifestação teria despertado a curiosidade do general, que 
procurou investigar. E mais: o responsável pela empresa teria-se isentado de 
culpa, atribuindo às empreiteiras os compromissos com os peões.  

Passado um ano, um jornalista do "Jornal do Brasil" foi verificar as 
condições dos trabalhadores. Não lhe tendo sido permitida a entrada 
na área da empresa, fez uma aterrissagem forçada no campo de 
aviação dela e contactou os trabalhadores. Anunciou que nada havia 
mudado (JB, 29/4/74).  
Em resposta à denúncia, o governo informou que o Ministério do 
Trabalho faria uma inspeção na região dos grandes projetos. 
Coerentemente, não havia menção à escravidão ou aos direitos 
humanos; faziam-se referências apenas a "infrações na área 
trabalhista" (JB, 30/4/74).  

No dia seguinte, no mesmo jornal, outra notícia: o proprietário da Jari 
havia estado com os ministros da Agricultura e do Interior. Para tratar de 
assuntos relativos às condições dos trabalhadores? Segundo o próprio Sr. 
Ludwig, não. O clima entre o empresário e os ministros foi descrito como 
de cordialidade, e o motivo da visita eram as reivindicações para que o 
governo elevasse os percentuais de incentivos fiscais da SUDAM e do 
IBDF em favor do Projeto Jari... (JB, 1/5/74).  

O "clima de cordialidade" e as reivindicações alegadas como motivo 
da visita do empresário aos ministros podem ser tomados simplesmente 
como atos de hipocrisia e cinismo. Entretanto, manifestam que o Estado 
sanciona (e até recompensa) as relações de trabalho praticadas pelos 
empregadores, exatamente na figura daquele que foi na época o mais 
famoso desses empregadores, aquele que, rompendo todos os limites legais 
de acesso privado a terras públicas no Brasil, conseguiu apropriar-se de 
uma extensão sem precedentes, ainda mais para um estrangeiro.  

São duas as estratégias acionadas de forma sistemática para burlar a 
lei: a primeira consiste em passar a responsabilidade dos contratos 
empregatícios para terceiros; a segunda, adotada por empregadores, 
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governantes e/ou instâncias governamentais, consiste em deslocar para a 
esfera trabalhista questões concernentes a direitos humanos e ações 
criminais. Nenhuma delas sofreu solução de continuidade, e muito da luta 
que se trava hoje continua se fazendo em torno desses artifícios.  

O primeiro, além de livrar os empregadores de responsabilidades e 
encargos, repercute sobre a percepção dos trabalhadores no sentido de 
escamotear o caráter das relações em que se encontram inseridos: Quem, 
afinal, são os patrões? A quem se opor? A quem cobrar seus direitos? Que 
direitos cobrar? Essas implicações serão examinadas detalhadamente mais 
adiante.  

O segundo artifício revela com toda clareza que a disputa 
classificatória, a dança dos nomes, foi e continua sendo a expressão de uma 
luta política. Governo e instâncias governamentais se inserem nessa luta 
não apenas como mediadores ou prepostos dos empregadores. Por um lado, 
há projetos diferenciados, nem sempre homogêneos e inteiramente 
compatíveis com os interesses patronais. Por outro lado, representantes do 
governo estão na luta também em defesa própria, porque são réus diante dos 
organismos internacionais - não somente cúmplices, mas culpados pelo 
não-cumprimento dos acordos assinados. Não é sem razão que admitem 
mais facilmente a existência de "infrações trabalhistas" e procuram negar a 
todo custo a ocorrência de formas violentas ou não de imobilização da mão-
de-obra.  

Isso é verdade. Mas, como diria um considerado historiador, não é 
toda a verdade. De fato, fica sem explicação uma perceptível, porém ainda 
não compreensível, alteração de rumo nas ações e atitudes dos agentes da 
Polícia Federal com relação às práticas de aliciamento, tráfico e 
manutenção de pessoas em condições semelhantes à de escravos. Tão ativos 
no final dos anos de 1960 e até certo momento na década. seguinte, eles 
tomavam depoimentos, embargavam tentativas de tráfico, realizavam 
investigações, formavam processos e os encaminhavam aos órgãos 
superiores. Hoje, dos organismos. governamentais, a Polícia Federal é 
talvez a mais acusada de conivência e omissão. Seus representantes 
assumem atitude defensiva, alegam não dispor de recursos materiais e 
humanos para realizar o trabalho.  

Não se trata, certamente, apenas dessas precariedades das condições 
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de trabalho. Há fundamentos de cunho ideológico e uma atitude que parece 
diferenciar-se daquela que orientava pelo menos algumas das ações dos 
agentes federais descritas em passagens aqui registradas. Cabe, numa 
próxima oportunidade, indagar-se mais sistematicamente sobre as 
indicações de disputa, continuidades e descontinuidades que perpassaram o 
Estado ao longo desses anos no que se refere à questão.  

Deixando os governos militares, as ações e contradições da Polícia 
Federal, chegou-se a 1985. Nesse ano, foi criado o Ministério do 
Desenvolvimento e da Reforma Agrária (MIRAD), em cujo espaço 
técnicos, assessores e políticos de compromissos bem definidos com os 
trabalhadores passaram a atuar. A partir desse espaço uma "versão oficial" 
diferente começou a ser fortalecida dentro do próprio Estado, reconhecendo 
o trabalho escravo como categoria adequada à classificação de relações de 
exploração existentes, reconhecendo serem essas relações amplamente 
difundidas e utilizadas nos mais diversos setores da economia rural 
brasileira.  

Por meio de documento divulgado pela Coordenadoria de Conflitos 
Agrários, o MIRAD assumiu a existência de trabalho escravo desde o título; 
nomeou denunciados; utilizou como fonte registros de entidades de apoio e 
representação dos trabalhadores; acolheu denúncias de religiosos e 
lideranças sindicais; conferiu status de documentos a cartas de 
trabalhadores e de seus familiares. Esses atores ganhavam, assim, maior 
reconhecimento, e as irregularidades e crimes de que falavam eram agora 
oficialmente admitidos (MIRAD, 1986; Esterci, 1986).  

Durou pouco o tempo em que posições desse tipo puderam ser 
mantidas dentro do Estado; mas, já então, trabalho escravo se transformara 
numa categoria de luta.  

Mais recentemente, outro governo, o de Itamar Franco, e outro 
espaço estatal - o Ministério do Trabalho. O ministro, pessoa da confiança 
de várias entidades representativas da sociedade civil, manifestou-se, 
entretanto, em desacordo com cifras divulgadas por entidades não-
governamentais relativas à amplitude da prática de trabalho escravo no País. 
Às vésperas do F6rum da Organização Internacional do Trabalho sobre o 
tema, o ministro recusou-se a endossar os números apresentados pelas 
entidades não-governamentais. Não se tratava apenas de cifras, 
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evidentemente. A posição de membro de um governo sob avaliação da 
comunidade internacional fazia o ministro optar por critérios mais restritos 
e formais, do ponto de vista legal de classificação do que deveria ser 
considerado trabalho escravo:  

A fiscalização do Ministério do Trabalho comprovou 350 casos de 
trabalho escravo em 1992. O número consta do relatório que será 
levado à direção da Organização Internacional do Trabalho (011) na 
próxima semana pelo ministro Walter Barelli. Os casos comprovados 
pelo governo ficaram bem abaixo dos 8,1 mil denunciados à OIT por 
entidades civis do Brasil. O secretário de Relações do Trabalho, 
Roque Aparecido da Silva, disse que nas demais denúncias foi 
constatado descumprimento de normas da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (...). Silva disse que os 350 casos (em duas carvoarias) 
(ou) foram encaminhados à Polícia Federal para abertura de 
inquérito. Nos casos de irregularidades, foram aplicadas multas (FSP, 
29/5/93; cf. arquivo Ibase).  

Às vésperas da Conferência Mundial dos Direitos Humanos (Viena, 
Áustria, junho de 1993), travava-se nos bastidores uma verdadeira batalha 
diplomática, com a presença de 800 entidades não-governamentais e de 
representações dos governos denunciados por práticas as mais diversas de 
desrespeito aos direitos humanos. O Brasil era um dos focos da atenção e 
entre as infrações de que era acusado estavam os casos de trabalho escravo 
(FSP, 6/6/93; cf. arquivo Ibase).  

No início do trabalho argumentou-se que as ações da Polícia Federal 
nos anos de 1960 e 1970 pareciam indicar desencontros que poderiam estar 
acontecendo entre instâncias do poder estatal. Hoje a controvérsia dentro do 
Estado é flagrante, e como as entidades da sociedade civil têm agora acesso 
aos diferentes órgãos e instâncias, elas reconhecem facilmente as diferenças 
de posição que existem até mesmo entre agentes de um mesmo órgão. É o 
que se vê exposto, por exemplo, no artigo da Dra. Maria José de Souza 
Moraes, assessora jurídica da CPT:  

A polícia, federal ou estadual, freqüentemente tem entendido que o 
crime só se configura quando há a coerção física, até com a presença 
de pistoleiros armados. A Procuradoria Geral da República tem 
entendido que para caracterização do trabalho escravo basta que 
esteja presente qualquer elemento que configure a sujeição do 
trabalhador, como, por exemplo, a dívida, a apreensão de 
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documentos, mesmo que não haja a presença de pistoleiros (Moraes, 
1994:30).  

Essa é uma controvérsia acerca da conceituação, e, de certo modo, 
inverte as coisas com relação aos anos da ditadura porque agora a instância 
superior é que parece ter a posição mais avançada.  

A outra observação da mesma autora refere-se aos desempenhos 
diferenciados dentro de um mesmo órgão estatal: 

 o Ministério do Trabalho, através de suas delegacias regionais, tem 
tido mais presença nas fiscalizações. (...) Muito embora as DRTs 
tenham feito fiscalizações, estas, com raríssimas exceções, deixam 
muito a desejar. Até parece que uma fiscalização eficiente está ligada 
à ideologia do fiscal ou do delegado do trabalho. (...) Enquanto em 
Minas Gerais a DRT tem feito um trabalho eficiente, o mesmo não se 
pode dizer de outras delegacias, como, por exemplo, no Pará, no 
Mato Grosso e no Paraná (Moraes, 1994:30).  

Enquanto a disputa pelo reconhecimento do trabalho prossegue, 
dentro e fora do espaço estatal, entre o Estado e as organizações da 
sociedade civil, ampliam-se as informações sobre o uso repressivo da força 
de trabalho em escala mundial. Revela-se a complexidade das situações e a 
necessidade de conhecê-las. 

 

Particularidades de uma prática universal 

Na imprensa, o tema tomou-se, talvez, ainda mais freqüente nos anos 
de 1980 e 1990. Nota-se, no entanto, uma mudança que reflete a elaboração 
social de novos conteúdos da categoria "escravidão" e/ou "trabalho 
escravo": entre a década de 1960 e final dos anos de 1980, as notícias 
referiam-se, quase exclusivamente, a ocorrências no Brasil; e menções a 
qualquer acontecimento desse tipo fora do País eram feitas apenas 
eventualmente, e quando brasileiros estavam envolvidos na condição de 
vítimas.  

Muito recentemente, entretanto, o tema passou a ser objeto de 
reportagens nas quais aparece revestido de universalidade, isto é, sua 
presença registrada em escala mundial. O que significa esse enfoque 
universalizante? Como lidar com a complexidade de informações que se 
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coloca? Como interpretar, por outro lado, a utilização simultânea de uma 
pluralidade de expressões que ora parecem identificar, ora diferenciar as 
situações às quais se referem? Como recuperar, por meio dessa 
desconcertante universalização da escravidão, a particularidade 
imprescindível à compreensão e à orientação das nossas ações face às 
situações com as quais se depara?  

Informações contidas nos próprios textos indicam que existem 
diferenças relevantes. Por exemplo, se atenta para o móvel da submissão de 
uma pessoa ou grupo às situações denunciadas vê-se que este pode ser: 
contração de uma dívida; infração de uma regra moral; acusação de desvios 
com relação às orientações político-ideológicas do grupo no poder; pobreza 
e falta de recursos, que levam uma família a dar ou vender seus filhos; e 
derrota em campos de batalha e a conseqüente captura, pelos vencedores, 
como tributo de guerra, de membros do grupo nacional ou étnico vencido.  

Quanto às pessoas submetidas a tais condições vê-se que as 
referências remetem também a segmentos diversos, em que a freqüência 
maior incide sobre rurais, crianças, mulheres, migrantes sem documentos, 
castas ou grupos sociais privados do acesso a recursos como terra, etnias e 
segmentos políticos dominados.  

Da mesma forma, ao se considerarem as tarefas atribuídas a tais 
pessoas e grupos, constata-se uma grande dispersão, que vai desde tarefas 
ligadas à produção agrícola até trabalhos na indústria e prestação de 
serviços sexuais.  

"Escravidão mostra nova face no século XX" foi a manchete do 
"Jornal do Brasil", seção internacional, primeiro caderno de domingo, 
18/8/91, cuja matéria informava:  

No Sudão, a escravidão no velho estilo veio à tona há quatro anos ( 
...); na África Ocidental, há um florescente comércio de crianças (...); 
na China, (...) as mulheres são seqüestradas e vendidas para ser 
esposas de agricultores pobres (...); o Paquistão tem uma grande 
indústria de cerâmica que emprega milhares de trabalhadores 
escravos (...); na Itália, meio milhão de crianças são usadas para 
fabricar sapatos femininos (...); no Peru, as autoridades calculam que 
7 mil crianças trabalham em Madre de Dios em condições de 
escravidão; na Tailândia a indústria do sexo cresce e alicia jovens; 
finalmente, no Brasil, trabalho duro sob a mira de pistoleiros.  
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"Escravidão chega ao século XXI", anunciou outra reportagem, desta 
vez de "O Globo", seção "O Mundo", também de domingo, 9/8/1992, na 
qual se liam os subtítulos: 

 "Debt Bondage, a dívida que escraviza"; "Em quatro continentes, 
crianças e mulheres são as maiores vítimas"; "Tráfico de mulheres 
abastece bordéis europeus"; "Só no Paquistão, 20 milhões de 
escravos"; "Pintora belga dá abrigo a ex-escravas"; "Trabalho 
forçado é um dos castigos que o governo da Líbia impõe às mulheres 
quando há suspeita ou acusação de 'crime contra a moral '''; "O 
governo da Mauritânia aboliu a escravidão em julho de 1980. O que 
não tem feito muita diferença".  

Tomando um exemplo à imprensa estrangeira, cita-se um número de 
"L'Evenement du Jeudi", revista semanal que, em edição de 9 a 15 de 
setembro de 1993, estampou na capa a manchete: "Escravidão hoje - No 
mundo todo, o mal se expande, inclusive na França". No corpo da revista, 
matéria de 19 páginas, com descrições, depoimentos e imagens. Sob o título 
"O retorno da escravidão", o comentário: 

 (...) o recrudescimento do fenômeno corrói ainda mais nossas ilusões 
de progresso; no mapa mundial com legendas, o resumo das formas 
de "escravização" registradas: No Haiti, existem 100.000 restaveks - 
crianças de famílias rurais pobres, dadas ou vendidas a famílias 
urbanas prósperas e reduzidas" à servidão"; na República 
Dominicana, trabalhadores dominicanos e haitianos são "retidos" no 
interior das plantações de cana-de-açúcar; no Peru, verifica-se a 
"servidão por dívida", nas minas de ouro de Puno e de Cusco e nas 
explorações florestais; no Brasil, condenados à "escravidão branca" 
recebem apenas comida e podem ser, simplesmente, liquidados, ao 
tentarem escapar; na Mauritânia, a "escravidão tradicional" persiste; 
em Benin, Gana, Togo, Costa do Marfim, filhos de camponeses são 
dados ou vendidos a famílias urbanas e trabalham sem remuneração e 
vivem sob o peso constante de ameaças; na África do Sul, mulheres 
moçambicanas, com seu país devastado pela guerra, são seduzi das 
com falsas promessas de casamento e acabam sendo vendidas nas 
cidades; nos Camarões, persiste o sistema de lamidos, que confere 
aos senhores de terra o direito sobre a vida e a morte de seus 
"servos"; um sistema semelhante funciona" na Nigéria; no Sudão, a 
"escravidão tradicional" devasta os Dinka e se expande devido à 
guerra civil: as milícias fazem "escravos" a título de tributo de 
guerra, enquanto muitas famílias, por falta de recursos, colocam seus 
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filhos à venda"; na Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, 
adultos e crianças são vítimas da "servidão por dívida", não só em 
estabelecimentos rurais mas também no setor industrial dedicado à 
produção de tapetes, por exemplo; nas Filipinas, famílias de negritos 
Aeta e Dugamat ficam presos a proprietários pelo sistema tabong, 
uma espécie de "servidão por dívida"; na Tailândia, rabatteurs 
compram crianças e adolescentes de famílias sem recursos; na 
Birmânia, o Exército "recruta à força", "maltrata e humilha" 
membros das tribos Karen, Kachin Mon, muçulmanos de Arakan e 
outros que são utilizados como carregadores; na China, há milhões de 
"internos" nos "campos de reeducação", freqüentemente trabalham na 
produção de bens de exportação; no Líbano e no Iraque, mais de um 
milhão de filipinos, paquistaneses e habitantes de Serra Leoa que 
vêm trabalhar como operários ou domésticos acabam-se tomando 
"escravos" das classes ascendentes; em Portugal, o "trabalho 
clandestino" de crianças subsiste nas indústrias de calçados, cerâmica 
e outras; na Grã-Bretanha, milhares de domésticas asiáticas são 
utilizadas por residentes originários do Golfo Pérsico, não têm 
documentos e são rigorosamente proibidas de sair da casa dos 
patrões.  

Apenas três matérias, tomadas como exemplos. Tanto os jornais 
brasileiros quanto a revista francesa baseavam-se em informações 
produzidas pela Anti-Slavery lnternational (ASI), entidade inglesa de defesa 
dos direitos humanos e combate à escravidão.3 A revista citava também 
entidades de âmbito nacional e organismos internacionais como OIT, ONU, 
UNICEF e acrescentava depoimentos colhidos por profissionais de 
imprensa. No total, a reportagem listava 27 países nos quais se registraram 
práticas de escravidão. Posteriormente, a ASI acrescentou os Estados 
Unidos à lista de países denunciados, devido à escravização de migrantes 
asiáticos no sul do país, (JB, 18/8/91) computando, assim, vinte e oito 

                                                           

3 Criada para combater a escravidão, em 1939, alguns anos após esta ter sido abolida nas 
colônias britânicas, a ASI, hoje, articula-se com entidades nacionais e organismos 
internacionais, recolhe informações em todos os continentes, as divulga e as utiliza na 
tentativa de pressionar os governos a tomarem medidas no sentido de coibir quaisquer 
formas de trabalho escravo (O Globo, 9/8/92:34). 
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países relacionados4. 

Em um relatório de 1993, a Organização Internacional do Trabalho 
afirmou serem dezenas de milhares, em todo o mundo, o número de pessoas 
submetidas a tais condições; esse total chegaria a cem milhões, segundo a 
Anti-Slavery International, que inclui na estimativa a "prostituição forçada 
e o trabalho ilegal de crianças (que, por definição, é sempre forçado, pois 
elas não estão em condições de dar livremente seu consentimento)" 
(L'Evenement Du Jeudi, cit.: 39).  

As altas cifras de pessoas envolvidas e a noção de que são práticas 
que se expandem - estão presentes tanto em países pobres do Terceiro 
Mundo quanto em países ricos, como os europeus e os Estados Unidos - 
reforçam a idéia de universalidade. A ênfase nos horrores perpetrados pelos 
dominadores (fundada em não poucas evidências registradas em inúmeras 
passagens não transcritas acima) produz uma visão de barbárie e atraso em 
contradição com a modernidade (" ... corrói (...) nossas ilusões acerca do 
progresso") (L' Evenement du Jeudi, cit.: 38; O Globo, cit.: 34).  

O impacto e a mobilização produzidos pelas informações divulgadas 
na imprensa, resultantes sobretudo do trabalho das entidades de defesa dos 
diretos humanos, dos organismos nacionais e internacionais de 
representação e de apoio aos trabalhadores, atuam no sentido de pressionar 
patrões infratores, governos omissos ou explicitamente comprometidos. 
Veiculados pela imprensa, os dados voltam às mãos dos que buscam coibir 
a escravidão e são utilizados para impulsionar vistorias, respaldar a 
formação de comissões de inquérito e fiscalização, embasar argumentos de 
acusação e compor processos. O uso sistemático de termos como 
"escravidão", "trabalho escravo" e similares para nomear de forma inclusiva 
os casos que se querem denunciar, opera no sentido de unificar situações 
que de outra forma continuariam a ser apresentadas aos olhos dos outros e a 
parecer às próprias vítimas e seus representantes de modo fragmentado, 
como se cada situação fosse o resultado de atitudes abusivas de 
empregadores atrasados e isolados (Esterci, 1991:26).5 

                                                           

4 Alguns países, como os sempre citados casos do Nepal e da Mauritânia, somente aboliram 
legalmente a escravidão neste século (respectivamente, em 1924 e 1980). 
5 Face a denúncias da CPT/RJ, do Sindicato de Trabalhadores Rurais e de organizações civis, 
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Se na história das lutas pela abolição das instituições escravistas 
houve um momento em que foi necessário distinguir entre diversas formas 
de repressão e imobilização da mão-de-obra, parece que o próprio 
desdobramento das lutas em curso trouxe de volta uma categoria 
unificadora das situações "escravidão". Investida então de novos 
significados, expressava novas concepções acerca da justiça e da injustiça, 
dos limites sociais da desigualdade entre os homens. Essas concepções já 
não cabiam nem nas definições dos códigos de direito trabalhistas nem dos 
direitos humanos. As limitações dos instrumentos existentes estão 
obrigando entidades civis, órgãos governamentais e legisladores a reverem 
antigas definições no sentido de atender a novas demandas e denúncias.  

 

A dívida que escraviza  

Na Convenção Suplementar sobre Abolição da Escravidão, Tráfico 
de Escravos e Instituições e Práticas Similares à Escravidão, de 1956 e 
ratificada em 1990, ficaram definidas as seguintes situações: 

• Escravidão (chattel slavery): quando "todos ou qualquer dos 
direitos emanados do direito de propriedade podem ser exercidos" sobre 
uma pessoa (Archer, 1988: 3 e 4; Ste. Croix, idem: 20 a 23);  

• Servidão: quando uma pessoa fica obrigada "por lei, costume ou 
acordo, a viver e a trabalhar na terra" do proprietário, a prestar-lhe serviços 
"com ou sem direito a remuneração, e sem ter a possibilidade de mudar seu 
status" em troca do direito de ocupar uma parcela de terra cedida pelo 
proprietário (idem);  

• Imobilização por dívida (debt bondage): quando um credor exige do 
devedor que lhe preste seus próprios serviços - e até o de outras pessoas 
sobre as quais o devedor tem algum controle - como forma de compensação 
de uma dívida; a imobilização acontece sempre que o valor dos serviços 

                                                                                                                                       

a Granja Rocha Klotz, no município de Resende, Estado do Rio de Janeiro, foi visitada pela 
imprensa e reagiu, como se segue, à presença do repórter: "Quer dizer que eu sou escravo 
(...) Devo ser mesmo porque trabalho pra burro e não recebo (...) O que mais me revolta é 
não poder sair daqui. Não recebo salário há 11 meses e (...) pra chegar a cidade tenho que 
andar 15 quilômetros." (Cf. O Globo, 4/4/93:18). 
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não seja razoavelmente calculado e corretamente aplicado na liquidação da 
dívida.  

Como parte de acordos assinados entre nações, as definições citadas 
devem funcionar como instrumentos de pressão sobre governos e 
empregadores que permitem e/ou recorrem a tais práticas, embora as 
Nações Unidas, instância internacional diante da qual se firmam tais 
acordos, não tenham como obrigar os signatários a cumprir os tratados. 
Entre as definições acima, não está incluída a de "trabalho forçado", que 
também é praticado, e que conforme anteriormente esclarecido foi objeto de 
discussão e conceituação em outra convenção.  

Entre todas essas formas repressivas da mão-de-obra, a imobilização 
por dívida é, hoje, a mais disseminada:  

Os escravos de hoje não são amarrados por correntes de ferro, 
mas por dívidas e exploração (Whittaker, 1991).  

Mesmo admitindo que se possam formular conceitos bastante claros, 
nas situações concretas, pode não ser tão fácil identificar a imobilização por 
dívida. De fato, 

 

(...) assume muitas formas, algumas das quais podem operar no 
sentido de ocultar o caráter de exploração das relações 
envolvidas (Ennew, 1981:7).  

Ou, como argumentam outros autores, na vida social a relação pode 
ser "naturalizada" (Almeida, 1988), e a dívida pode ser percebida até pelos 
próprios atores, como parte das obrigações recíprocas, embora desiguais, 
entre eles e seus credores (senhores de terra, comerciantes ou 
empregadores).  

Para efeito de estudos, há tentativas de conceituar a imobilização por 
dívida buscando esclarecer detalhes de funcionamento e especificar as 
condições de configuração da dívida. Na verdade, há um debate sobre o que 
deva ser considerado trabalho livre e trabalho não-livre. Alguns tendem a 
classificar como trabalho não-livre somente os casos em que haja 
evidências concretas de uso da força física para reter o trabalhador. Mesmo 
que haja dívida e que, em função dela, o trabalhador fique atado ao credor, 
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tais autores, chamados revisionistas, defendem o argumento de que, nesses 
casos, trata-se de opção do trabalhador, que escolhe entre alternativas 
aquela que lhe pareça, sob algum aspecto, mais vantajosa.  

Esse debate, aliás, tem algo a ver com a discussão que também se 
trava entre representantes de entidades civis preocupadas com o problema: 
Devem ser classificadas como escravidão somente as situações nas quais a 
força física, as milícias armadas estão presentes, ou todas as situações que 
envolvem dívida?  

Tom Brass; a partir de pesquisas realizadas na Índia e no Peru, 
propõe critérios pua definição da imobilização por dívida que parecem ter 
mérito de colocar em evidência uma gama suficientemente ampla de 
possibilidades concretas com as quais pode-se defrontar:  

A imobilização por dívida (...) consiste na relação pela qual 
empréstimos em dinheiro ou mercadoria, adiantados por um credor 
(...) tenham que ser pagos sob a forma de serviços compulsoriamente 
prestados (...) Desde que os trabalhadores (permanentes ou sazonais, 
migrantes ou locais), ao serem recrutados dessa maneira, percam seu 
direito de comercializar livremente sua força de trabalho, (...) até que 
a dívida (original ou posteriormente contraída) seja cancelada, torna-
se impossível caracterizar esta espécie de arranjo como trabalho livre 
(Brass, 1986:74).  

Para o autor, o credor é "freqüentemente, mas não necessariamente, 
um proprietário de terras, um comerciante, um agiota, um recrutador de 
mão-de-obra ou um camponês rico"; a dívida pode ser paga "pessoalmente, 
pelo devedor e/ou por membros de seu grupo doméstico, de afins ou de 
parentes rituais"; os trabalhadores podem ser "permanentes ou temporários, 
migrantes ou locais", e a dívida "pode ser original ou posteriormente 
contraída" (Brass, idem).  

Aparentemente complexa, a definição de Brass é tão clara quanto 
pode ser aquela que se proponha ser abrangente, indicando as diversas 
possibilidades, sem fixar-se em um tipo de ator ou uma circunstância 
específica, embora ressaltando o que é essencial na imobilização por dívida: 
que haja adiantamentos a qualquer título; que o pagamento seja feito 
mediante prestação de serviços; que enquanto permaneça a dívida o 
devedor fique impedido de dispor livremente de sua força de trabalho.  
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Nesse tipo de interpretação, o último item é tão definitivo que, 
mesmo outros tão relevantes, como a qualidade das condições de 
alojamento, alimentação, trabalho, oferecidas pelo empregador, passam a 
ser secundários do ponto de vista da definição. Não que para os 
trabalhadores tais condições sejam indiferentes mas porque, do ponto de 
vista formal, sendo bem ou mal tratados, desde que os trabalhadores não 
possam livremente dispor da sua força de trabalho no mercado, não é 
possível falar em trabalho livre.  

De qualquer modo, é interessante pensar esta formulação, tão clara e 
taxativa, face à questão que nos coloca outro autor, já citado, para quem 
difícil é dizer, com precisão, que relações de trabalho são realmente livres 
para o trabalhador (Moore, 1987:434). Ou seja, para Moore, a grande 
maioria dos trabalhadores vive sob alguma espécie de constrangimento, e 
são raras as situações em que pode optar com inteira liberdade por um 
emprego ou outro.  

Diferentes da falta de alternativas e possibilidades concretas de 
mudança são os efeitos das formas de constrangimento moral que pesam 
sobre os dominados e que podem ser ainda mais eficazes que o uso da 
força. Isso expressa bem o caráter da dívida que escraviza, porque a 
desigualdade obriga pessoas a se endividarem com outras, seja por não 
disporem de terras para trabalhar ou de recursos financeiros para adquirir à 
vista bens e serviços de que necessitam. Mas, como fica claro em todos os 
casos que se denunciam como escravidão, os quais são reconhecidos de 
todos, a dívida, ao mesmo tempo que resulta da super-exploração via 
comércio nos barracões ou via baixa remuneração do trabalho, funciona 
como um instrumento, um pretexto para a imobilização. E, no entanto, 
quantas vezes se ouve dos trabalhadores, embora eles tenham conhecimento 
da exploração, que "o melhor é não sair devendo".  

 

Metáfora do inaceitável  

O termo "escravidão" foi seguindo sua trajetória no tempo. 
Designando conceitualmente o tipo extremo de sistema repressivo da mão-
de-obra, foi sendo, no entanto, integrado aos textos dos acordos 
internacionais e às leis nacionais dos países signatários de forma ambígua: 
por um lado, diferente de servidão, imobilização por dívida, trabalho 
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forçado; por outro, como um tipo referencial ou inclusivo de todos os 
outros. É o que se percebe em expressões como "instituições e práticas 
similares a escravidão" (Suplementary Convention, 1956); ou "formas 
contemporâneas de escravidão" - nome que designa o órgão das Nações 
Unidas especializado nesses assuntos; ou, ainda, redução de "condição 
análoga a de escravo" - tal como se define a prática como crime no Código 
Penal brasileiro (art. 149).  

Neste sentido, os próprios acordos e textos legais foram rompendo 
com os parâmetros estritos das distinções formais, enquanto, na prática, 
escravidão passava a designar um conjunto de situações das quais se pode 
dizer guardam identidades entre si, mas também apresentam 
particularidades relevantes e, sobretudo, diferem, sob aspectos 
significativos, da escravidão tal como predominante nos séculos passados.  

Escravidão tornou-se, pode-se dizer, uma categoria eminentemente 
política; faz parte de um campo de lutas, e é utilizada para designar toda 
sorte de trabalho não-livre, de exacerbação da exploração e da desigualdade 
entre os homens. Muitas vezes, sob a designação de escravidão, o que se vê 
mais enfaticamente denunciado são maus-tratos, condições de trabalho, de 
remuneração, de transporte, de alimentação e de alojamento não 
condizentes com as leis e os costumes.  

Determinadas relações de exploração são de tal modo ultrajantes que 
escravidão passou a denunciar a desigualdade no limite da desumanização; 
espécie de metáfora do inaceitável, expressão de um sentimento de 
indignação que, afortunadamente, sob esta forma afeta segmentos mais 
amplos do que os obviamente envolvidos na luta pelos direitos.  

Esse, talvez, é o sentido novo de escravidão, ainda não capturado nas 
leis de modo eficaz, mas utilizado por representantes de segmentos os mais 
diferentes da sociedade quando expostos a determinadas circunstâncias. Em 
todas as fontes pesquisadas, foram encontradas expressões como "dormiam 
amontoados", "bebiam a mesma água que os cachorros bebiam", "vivemos 
como porcos", "morando numa pocilga", "transportados que nem gado". 
Todas referem-se, explicitamente, à aproximação indevida dos homens com 
os animais. Expressões como estas aparecerão, claramente, nos casos da 
fazenda de Laranjeiras do Sul, no Paraná, e das destilarias do Mato Grosso 
do Sul. Mas há outras expressões de denúncia da desumanização - aliás, 
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esta mesma palavra aparece e passa despercebida, no entanto - representa 
uma síntese significativa do que falam os depoimentos. Também é 
recorrente nos depoimentos dos trabalhadores a referência a "humilhações", 
a situações em que "se a pessoa não tivesse o juízo muito forte, 
enlouquecia". Muitas vezes, a fala do trabalhador fica suspensa no ar e seus 
sentimentos presos nessas palavras. Ele se recolhe, como que guardando no 
silêncio o último refúgio da dignidade ultrajada.  

Sindicalistas reunidos no Congresso do Departamento Nacional de 
Trabalhadores Rurais da CUT (1993) falaram da dificuldade de atrair ao 
sindicato trabalhadores que passaram por certas experiências de extrema 
humilhação e violência. Medo? Falta de confiança na entidade 
representativa? Muitas vezes, sim. Mas também um não-querer se expor, a 
"vergonha" - expressão utilizada, às vezes, para dar nome ao sentimento de 
recato face a uma vivência com a qual é tão difícil lidar e em virtude da 
qual muito esforço é necessário para manter a auto-estima e a dignidade. Se 
a maioria não ousa descrever o que lhes foi imposto, os que o fazem deixam 
os ouvintes e leitores engasgados leva-se tempo para "gerir o indizível", 
como se n6s também, estudiosos, militantes, nos contaminássemos com a 
discrição que se impõem os que passaram por situações-limite (Pollak, 
1986). São descrições de abusos sexuais, muitas vezes com o intuito de 
dobrar a dignidade· de uns e imobilizar, pelo pavor, outros trabalhadores; 
outras vezes, são situações em que é preciso fugir para sobreviver, deixando 
companheiros e até parentes para trás.6 

O termo "escravidão" tem ainda o poder simbólico de denunciar a 
redução de pessoas a coisas, a objetos de troca, a mercadoria - vem 
associado a expressões de mercado: "compra", "venda, "preço por lote, por 
cabeça". Muitas vezes as relações de dominação vêm dissimuladas sob o 
idioma do parentesco. Isto acontece mesmo nas formas escravistas de 
dominação e exploração e não torna tais relações necessariamente mais 
amenas. Mas o idioma paternalista implica um certo grau de legitimação, e 
há casos desse tipo entre os que serão analisados. Ao contrário, quando o 
idioma de mercado vem à tona é como se ele revelasse, deixasse a 

                                                           

6Sobre situações desse tipo, ver o depoimento de um velho trabalhador acerca das 
humilhações a que foi submetido (CPT, 1990:10-11) e o relato de jovens trabalhadores sobre 
as concessões que tiveram que fazer para escapar de uma fazenda (CEAS n. 95, 1985). 
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descoberto a crueza da relação que está em jogo.  

Por seu poder de denunciar, o termo foi ganhando espaço: lideranças 
sindicais, representantes de trabalhadores querem que os casos por eles 
denunciados constem dos registros das entidades civis e religiosas de 
prestígio, isto é, que sejam reconhecidos como exemplos de escravidão. 
Entidades nacionais e internacionais, por sua vez, pressionam as instâncias 
governamentais para que reconheçam seus levantamentos.  
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PADRÕES DE DOMINAÇÃO E LEGITIMAÇÃO EM CONFLITO  

 

Dominação como campo de forças  

Há circunstâncias em que as noções que o termo "escravidão" passou 
a designar podem não corresponder nem mesmo ao entendimento que as 
próprias vítimas têm das relações que vivenciam e das quais tanto entidades 
civis e de representação dos trabalhadores procuram livrá-las.  

De fato, há sempre a possibilidade de os próprios dominados e 
setores da sociedade em que se inserem tais relações conferirem algum tipo 
de legitimidade a práticas e a relações que aos nossos olhos parecem 
completamente inaceitáveis. A legitimidade atribuída a determinadas 
relações pode estar em desacordo até mesmo com a legislação vigente.  

Quais seriam, nesses casos, as bases sociais em que se assenta a 
aceitação de um determinado modelo de dominação e dependência? O que 
estará sendo considerado justo ou prescrito pelos costumes, ou pensado 
como parte da ordem das coisas? Ou, ainda, dentro de que cálculo realista 
acerca das perdas e ganhos, da percepção ou não de alternativas, os 
dominados estariam-se colocando ao, "voluntariamente", se sujeitarem a 
determinadas situações de dominação?  

A passagem das relações de trabalho servil, fundadas em valores e 
padrões paternalistas, para ás relações monetárias entre capital e trabalho, 
fundadas em padrões contratuais, não é simples. Pode haver, não apenas do 
lado dos senhores quanto dos trabalhadores, "expressões de resistência e 
manifestações de desejo de manter o que lhes traga mais vantagens, seja de 
um ou outro dos dois modelos". Aconteceu na Inglaterra rural no século 
XVIII (Hill, 1964, citado por Thompson, 1991:36); aconteceu também no 
Brasil, no século passado, quando se iniciou a substituição da mão-de-obra 
escrava pelo trabalho do migrante na cultura do café, em São Paulo 
(Martins, 1979:62); e, ainda no Brasil, na plantation açucareira do 
Nordeste, por volta da metade dos anos de 1950, quando da liquidação da 
relação de "morada" (Palmeira, 1977; Sigaud, 1977).  

Sejam quais forem os padrões de dominação vigentes numa 
sociedade, haverá sempre limites com os quais dominadores e dominados 




