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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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INTRODUÇÃO  

 

Era o ano de 1967, mês de julho, quando as águas começavam a 
baixar e o Araguaia mostrava suas ilhas de areia branca e suas margens 
verdes sacudidas pelo incrível revoar das garças. Pelo rio vinha deslizando 
uma canoa e, dentro dela, um trabalhador, sob a mira das armas de dois 
outros homens trazido como fugitivo, ia ser entregue ao encarregado da 
fazenda de onde escapara. Quem poderia imaginar que a cena fosse apenas 
a ponta de um imenso iceberg que, nos anos seguintes, iria-se revelando aos 
nossos olhos estarrecidos, levando de roldão, Brasil afora, homens, 
mulheres e crianças, contingentes enormes de jovens trabalhadores, famílias 
inteiras, num contar sem fim de trágicas histórias, muita luta e renovadas 
formas de incansável resistência?  

Este livro conta algumas histórias, dessa e de outras partes do Brasil 
e do mundo. Não as conta para denunciar - outros têm feito isso e muito 
bem. Conta para tentar compreender relações registradas sob os nomes de 
"escravidão", "semi-escravidão", "trabalho forçado" e outros termos 
similares.  

Não se trata somente de identificar essas relações a partir de 
definições já estabeleci das nas convenções internacionais, expressas em 
códigos legais nacionais ou elaboradas nos trabalhos de especialistas. A 
multiplicidade e variação dos termos utilizados indica que os critérios de 
classificação estão em discussão tanto no campo político-ideológico quanto 
no que diz respeito ao seu enquadramento na legislação trabalhista e nos 
códigos de defesa dos direitos humanos. Há concepções, às quais não tem 
sido dada a devida atenção, que se expressam no pronunciamento de 
diversos atores e que não estão referidas nem nas definições legais já 
conhecidas nem nas análises de especialistas.  

Há muitas questões em torno do tema. Algumas serão postas, nem 
todas terão respostas definitivas. Será preciso continuar a pesquisar e a 
dialogar. A primeira barreira a ultrapassar é a das classificações, dos nomes.  

As classificações se fazem de acordo com o contexto, os critérios e as 
posições dos diversos atores envolvidos ou que se pronunciam em cada 
caso. É mais provável que entidades de defesa de direitos humanos, 




