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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A história do uso repressivo da força de trabalho, da exploração 
violenta de homens, mulheres e crianças, por mais repressiva e violenta, 
nunca é apenas a história da força, da ganância e da crueldade dos 
dominantes. É também a história da resistência silenciosa ou do conflito 
aberto, da conivência ou da negociação calculada dos segmentos 
dominados.  

O que passagens registradas neste livro indicam é que não se pode 
prejulgar as atitudes dos dominados e explorados face à dominação e à 
exploração. É preciso sempre se indagar, do ponto de vista do entendimento 
e da ação política, o que motiva essa ou aquela atitude, e se perguntar quais 
as margens de poder e as possibilidades dentro das quais se configuram as 
estratégias individuais ou coletivas dos dominados.  

Viu-se que nem sempre os subordinados aceitam pensar sua situação 
como de escravidão, e preferem mesmo o idioma do parentesco para referir-
se às suas relações com os empregadores. Outros desenvolvem diante de 
situações classificadas como escravidão atitudes pautadas pelos padrões 
contratuais e pela legislação trabalhista.  

É preciso, pois, não pensar os subordinados apenas como vítimas que 
eventualmente reagem. Importa vê-los como atores, portadores de tradições 
e valores, pessoas que ocupam posições determinadas na estrutura 
hierárquica e na organização dos grupos sociais a que pertencem. Daí que, 
ao se submeterem a certas relações, ainda que por questão de sobrevivência, 
o fazem orientados por perspectivas e concepções próprias de sua cultura, 
de sua faixa etária, de sua iden tidade sexual, étnica, de casta. Assim, há que 
se considerar que os grupos subordinados têm estruturas peculiares sobre as 
quais a dominação se faz. Há também que levar em conta que cada grupo é 
internamente diferenciado, que as atitudes e papéis distintos que decorrem 
de suas respectivas posições podem ser em alguma medida sancionada pelo 
grupo, mesmo que para os de fora isso não seja muito claro. Perspectivas 
diferentes orientam rapazes, homens maduros e velhos, mulheres e 
meninas, brancos e índios, chefes e subordinados. Cada segmento (ou 
indivíduo) desenvolve atitudes próprias com relação às condições com as 
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quais se defronta.  

Os trabalhadores que se dizem escravos e vítimas - ou são percebidos 
e classificados como tais - são, portanto, também atores. Sujeitos de uma 
luta que, na verdade, levou muito tempo até ser percebida em toda sua 
dimensão. Dos anos de 1960 aos de 1990 a luta cresceu. Aumentou, por 
parte dos empregadores, a necessidade de imobilizar para neutralizar as 
reivindicações de direito porque cresceram a visibilidade do conflito, a 
força dos trabalhadores e o espaço dos aliados. Explicitou-se e ganhou nova 
forma a contradição interna ao próprio Estado acerca de definições e 
encaminhamentos legais.  

Também sobre os empregadores é preciso fazer algumas 
considerações. Em primeiro lugar, eles diferem entre si quanto à prática do 
exercício da dominação e da exploração. Entre os casos denunciados como 
práticas de escravidão no Brasil e levados às barras dos tribunais como 
infrações ao Código Penal e, às vezes, ao mesmo tempo, como casos de 
infração à legislação trabalhista, há uma diversidade de situações. Há donos 
estão ausentes da propriedade, repassando a um grupo hierarquizado de 
funcionários os encargos da administração direta e do controle sobre a força 
de trabalho. Há imóveis menores, administrados pessoalmente por 
proprietários e seus familiares, em contato direto com os trabalhadores.  

Em casos do primeiro tipo, os donos das empresas não são ao menos, 
necessariamente, conhecidos, e, se relações personalizadas eventualmente 
existem, elas se estabelecem entre funcionários e trabalhadores.  

Em casos do segundo tipo, no entanto, é muito mais comum 
identificarem-se relações paternalistas, com uso freqüente do idioma do 
parentesco, a presença de uma lógica do dom, da prestação e da 
contraprestação de favores, envolvendo diretamente proprietário e 
trabalhadores. Não há, certamente, na realidade, tipos puros mas, como 
parâmetros de referência, podem-se pensar os casos da Destilaria 
Cachoeira, no estado do Mato Grosso do Sul, e o da Fazenda Gralha Azul, 
em Laranjeiras, estado do Paraná.  

Haveria muito o que explorar sobre os efeitos sociais diferenciados 
desses dois tipos de empregadores. Entretanto, vale a pena ao menos 
distinguir entre as situações denunciadas duas formas de dominação e 
exploração da força de trabalho. Uma delas se aproxima do padrão 
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personalizado que, embora não menos cruel por isso, é mais trabalhoso e 
envolve a circulação de bens materiais, de gestos rituais, demonstrações de 
proteção e afeto, respeito e lealdade. É pautado pelo uso da violência 
simbólica que implica discriminação, exclusão, exacerbação da 
desigualdade. De qualquer modo o investimento do empregador é maior e a 
relação tende a ser mais duradoura.  

No outro extremo, a dominação e a exploração se baseiam no uso da 
força física, requerem menor investimento do pólo dominante; a relação 
tende a ser menos durável.  

Se a dominação personalizada, embora também violenta, implica a 
busca de legitimação e de consentimento dos dominados, a dominação 
baseada na força não deixa muita margem para negociação e para o 
exercício de poder dos dominados; daí que os conflitos se resolvem, 
freqüentem ente, pela rebelião, pela ruptura e pela fuga (ver Bourdieu, 
1980:209-231).  

Situações de outros países foram aqui examinadas. Elas contribuem 
para pensar o quanto estruturas altamente hierarquizadas são um terreno 
propício à expansão das práticas de imobilização. Indicam, também, como 
em momentos de modernização e de reestruturação da economia, a 
necessidade ou a possibilidade de acumulação pode levar à acentuação das 
desigualdades existentes.  

Num paradoxo aparente, entretanto, viu-se que uma acentuação das 
desigualdades e a expansão da imobilização aconteceram, em La 
Convención (Peru), exatamente no curso da implantação de medidas 
democratizantes que incluíam ampla distribuição de terras entre os 
camponeses. Outras variáveis do processo, no entanto (critérios excludentes 
de acesso às terras, dificuldade por parte dos camponeses mais pobres de ter 
acesso a determinados bens por meio do mercado, incentivos para a 
produção voltada para a exportação), acabaram por gerar efeitos de 
diferenciação interna ao campesinato.  

Nos casos de Moçambique, durante o regime colonial, e no Brasil 
dos últimos trinta anos, viu-se que a realização do projeto de acumulação 
levou ao uso predatório dos recursos humanos disponíveis. Especialmente 
no Brasil, trata-se, muitas vezes, de práticas de exploração em que não há 
investimento na construção de uma relação de dominação duradoura. A 
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energia dos jovens, a experiência dos velhos, a beleza das mulheres e 
meninas são dilapidadas a curto prazo - com a mesma rapidez que orienta a 
apropriação dos lucros: 

Passou por aqui um caminhão cheio de rapazes. Iam cheios de vida. 
Quando voltaram, eram poucos e doentes (MT, Entrevista. 1974).  

Não se trata de decidir que forma de imobilização é melhor ou pior 
que a outra, mas de apontar uma característica de situações atuais 
denunciadas como escravidão e indicar suas conseqüências. Nas relações 
tradicionais de dominação como a "morada", no Nordeste, os patrões 
investiam diretamente na construção da dominação. A dívida, assim como a 
lealdade, podia durar a vida de um chefe de família e ser transferida aos 
membros de geração seguinte. Havia inúmeras formas rituais e simbólicas 
de marcar a distância, interiorizar as obrigações. O que tem acontecido 
desde os anos de 1960 é que os verdadeiros empregadores, proprietários das 
terras, na maioria das vezes, adotaram a tática de não se assumirem como 
patrões, por razões já apontadas. Transferiram a um bando disperso de 
intermediários as tarefas de recrutamento, organização e vigilância sobre os 
trabalhadores. Esses intermediários não têm pretensões de manter relações 
duradouras com o grande contingente de trabalhadores que recrutam. No 
máximo, tratam de identificar alguns simpatizantes, aos quais beneficiam e 
permitem mobilidade. Os simpatizantes funcionariam como um aval da 
correção do intermediário no cumprimento dos acertos e assim serviriam 
para facilitar o recrutamento de novas levas de trabalhadores, quando 
necessário. Porque não importa aos intermediários serem respeitados e 
prestigiados num certo sentido que o exercício da dominação requer. O uso 
da violência é quase freqüente e sem limites.  

Uma das considerações que deveriam ficar confirmadas a partir do 
exame das condições em que se deu a expansão da prática de imobilização 
da força de trabalho no Brasil na últimas décadas diz respeito à lei. Vários 
autores já mostraram que o estudo das leis e de seus efeitos sociais não 
pode partir de posições simplificadoras ou mecânicas. Feitas pelos 
dominantes, as leis os constrangem; pensadas para defender seus interesses, 
elas devem contemplar também os interesses de outros segmentos, em 
alguma medida, sob pena de não ter legitimidade e não ter efeito algum.  

As leis trabalhistas estendidas aos trabalhadores rurais no início dos 
anos de 1960, que correspondiam naquele momento às perspectivas de 
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modernização dos dominantes, tiveram que admitir certa eqüidade na 
distribuição do acesso a recursos fundiários e a direitos trabalhistas. Logo, 
no entanto, com os desdobramentos políticos e econômicos para os quais 
contribuiu o respaldo do regime militar, as leis modernizantes tomaram-se 
um obstáculo. À medida que os trabalhadores as tivessem como referência, 
à medida que nos tribunais essas leis passassem a desfrutar de certa 
autonomia - esta é uma das características da lei e do aparato legal -, 
dominantes/empregadores teriam que submeter-se cada vez mais aos limites 
que elas lhes iriam impor.  

A intermediação, a adoção do regime de remuneração por tarefa, 
todos os demais artifícios que configuraram afinal a prática de imobilização 
foram armas que, todo esse tempo, aqueles aos quais a lei deveria servir, 
numa visão mais simplificadora, tiveram que utilizar para neutralizar os 
constrangimentos que a lei impunha a eles.  

Finalmente, tratou-se de pensar dois movimentos opostos que os 
segmentos subordinados fazem no sentido espacial e social, às vezes 
concomitantemente: o afastamento com relação à família e à comunidade 
de origem; e a volta ou reconstrução das relações originais. Procurou-se 
pensar os peões, jovens e velhos trabalhadores das fazendas, e as mulheres 
e meninas das boates e cabarés de algumas regiões da Amazônia, como 
membros de famílias de pequenos produtores. Certamente nem todos 
tinham essa procedência, mas o contingente de filhos e filhas de pequenos 
produtores era sem dúvida significativo. No caso dos rapazes, como no das 
mulheres e meninas, as saídas foram relacionadas a expectativas de viver 
novas experiências, obter recursos e superar os efeitos de certos tipos de 
crise. Umas são crises estruturais e se manifestam em momentos de 
mudança de status no ciclo de vida familiar. Outras representam quebra de 
regras de comportamento que exigem reparo face ao grupo social e familiar. 
No primeiro caso, falou-se sobretudo dos rapazes, e no segundo das 
mulheres. Mas, além das motivações culturais dos afastamentos e das 
trajetórias de reconstrução, pretendeu-se mostrar a participação consciente e 
planejada de membros diferenciados do grupo na organização das saídas e 
no cumprimento das tarefas contratadas.  

Essas indicações demonstram, para todos os efeitos, que as vítimas 
são sujeito e que a dominação e a exploração se fazem sobre elas mas não a 
despeito delas. 
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