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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, 
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representantes de organizações de trabalhadores, trabalhadores e seus 
advogados concordem entre si quanto à caracterização e ao enquadramento 
legal de uma situação. É provável também que discordem de representantes 
de órgãos públicos e empregadores em virtude de suas respectivas posições 
na cena política. Mas, observa-se que não há consenso necessário entre 
atores que ocupam posições estruturais semelhantes. Podem ser diferentes, 
por exemplo, as atitudes e as percepções expressas por instâncias e órgãos 
governamentais, num mesmo momento ou em momentos diferentes. 
Entidades não-governamentais também podem não ter chegado a acordos 
definitivos quanto aos critérios mais adequados de conceituação legal e 
quanto à melhor forma de encaminhamento institucional das questões em 
pauta. Mesmo entre trabalhadores de uma mesma unidade produtiva, 
registram-se percepções diferentes acerca da dominação e da exploração a 
que estão sujeitos.  

Identificar os significados dos diferentes usos dos termos é, portanto, 
mais do que lidar com nomes: é desvendar as lutas que se escondem por 
detrás dos nomes - lutas essas em torno da dominação, do uso repressivo da 
força de trabalho e da exploração.  

Do ponto de vista conceitual, pode-se tratar as situações referidas 
como escravidão, servidão ou trabalho escravo como relações de 
dominação. Mas, falar em dominação pressupõe que algum tipo de 
legimitação seja atribuída ao dominante, tanto por parte dos dominados 
quanto de outros setores da sociedade. A legitimação se expressa em 
atitudes de consentimento, e está condicionada a um esforço constante dos 
dominadores no sentido de obter consentimento dos dominados.  

A dominação implica ainda o cumprimento de obrigações mútuas 
(mesmo que desiguais) e o respeito a limites de poder e arbítrio socialmente 
estabelecidos. Ora, nos casos registrados como escravidão hoje o uso da 
violência é tão arbitrário e o descumprimento dos acordos é tão ostensivo 
que o consentimento dos subordinados parece não importar absolutamente. 
A sociabilidade entre os dois pólos da relação está de tal modo ausente que 
as noções de dominação e de legitimação não mais se aplicam (Cf.Weber, 
1991:139-198; Simmel, 1983:107-115).  

Não é que o exercício da dominação exclua inteiramente o uso da 
violência, mas, quando se aplica, a violência tem que estar de algum modo 
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sancionada pelas regras sociais. O que se configura em inúmeras das 
situações atualmente denunciadas é a atitude predatória, o interesse de curto 
prazo, em que não há expectativa de lealdades futuras por parte do 
dominante mas, apenas, a expectativa de lucros fáceis e imediatos.  

Mas há, também, entre os casos registrados como escravidão (ou 
como prática de "redução de pessoas a condições análogas à de escravo"), 
situações condizentes com padrões de dominação paternalista. A base de 
sustentação maior, nesses casos, não se encontra no uso da força, mas de 
instrumentos econômicos e morais que levam à dependência. São relações 
que se constroem mediante laços de compadrio e prestação de favores, por 
exemplo, e permitem aos patrões contar com a complacência e a lealdade 
dos dominados.  

A outra possibilidade é pensar as situações referidas como formas 
repressivas da mão-de-obra, percebendo a repressão até mesmo em termos 
morais e políticos. Pode-se argumentar que todo uso da mão-de-obra é, de 
algum modo, repressivo para os trabalhadores (Moore Jr., 1987:486). Este, 
entretanto, não constitui problema porque a análise aqui apresentada visa 
pensar formas extremas de repressão.  

Finalmente, trata-se, em todos os casos, de formas de exploração. 
Todavia, estas apresentam um elemento diferenciador, pois nelas está 
sempre presente pelo menos a tentativa de imobilização da mão-de-obra. De 
fato, a extração de serviços nos casos denunciados se faz por meio da 
coação física e/ou moral, da restrição da capacidade de ir e vir dos 
subordinados e da limitação de sua liberdade de oferecer a outros seus 
serviços.  

Na análise que se segue, as desigualdades sociais são consideradas de 
fundamental importância, sejam elas fundadas em critérios econômicos, 
étnicos, políticos ou culturais. Sobre as desigualdades se constroem a dívida 
que imobiliza, a reivindicação de direito ao serviço de outros, o direito de 
escravizar os vencidos como tributo de guerra. Há ainda casos de extração 
de serviços como forma de punição ou de "reeducação" aplicados a pessoas 
acusadas de "desvios" políticos ou morais. Sobre cada uma dessas situações 
encontram-se referências ao longo da exposição.  

No contexto atual, estão em disputa desde a legitimidade de certas 
relações, sua definição de acordo com a legislação vigente, até a escolha 
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dos canais governamentais competentes pelos quais encaminhar as 
questões. Alguns atores tendem a classificar os casos como infrações à 
legislação trabalhista e encaminhá-los ao Ministério do Trabalho e às 
respectivas Delegacias Regionais do Trabalho. Mas para amplos setores da 
comunidade internacional e para as organizações nacionais, o desafio que 
muitas vezes se coloca é fazer reconhecer os casos denunciados como 
crimes contra os direitos humanos e, portanto, passíveis de punição segundo 
o Código Penal. Essas entidades têm como referência os acordos 
internacionais aos quais deveriam subordinar-se as leis dos países membros 
das organizações que selaram tais acordos.  

Por outro lado, estruturas sociais excludentes e diferenciadoras, 
interesses políticos e econômicos, e valores culturais (dos quais partilham 
também os dominados) operam no sentido de conferir impunidade, 
legitimidade e mesmo respaldo legal a práticas condenadas nos acordos 
mencionados. Um indicador dessas contradições está· no fato de que, em 
1990, 103 países-membros das Nações Unidas ratificaram o compromisso 
de combater todas as formas de escravidão, comércio de escravos e demais 
instituições e práticas similares à escravidão. No entanto, nos relatórios 
divulgados pelas entidades internacionais em 1993, mais de duas dezenas 
de países de todos os continentes constavam como infratores dos 
compromissos firmados. Acontece que, 'antes de serem ratificados em 
1990, tais compromissos já faziam parte de acordos assinados em 1926 e 
em 1956.1 

O fato é que tais relações sempre foram denunciadas mas não 
deixaram de existir em alguma de suas formas. Seja por seu caráter 
clandestino, seja pela conivência de que se beneficiam os exploradores, seja 
em virtude de estarem fortemente arraigadas em características estruturais 
dessa ou daquela organização social, muitas vezes elas passam 
despercebidas ou são vivenciadas como parte “natural” dos vínculos de 
                                                           

1 Da convenção de 1956, ratificada em 1990, constam as definições de escravidão, servidão, 
imobilização por dívida e outras instituições que envolvem transferência e exploração de 
mulheres e crianças. Sobre trabalho forçado parece haver uma dificuldade bem maior acerca 
de definição e acordo, pois aí estariam incluídos serviços militares, obrigações cívicas dos 
cidadãos, serviços necessários em situações de emergência, etc. O trabalho forçado, com 
ressalvas, definições complementares e termos de "compromisso de abolição", é objeto das 
convenções de 1930 e 1957 da Organização Internacional do Trabalho. 
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dependência entre desiguais (Egnew, 1980; Almeida, 1988).  

Nunca, entretanto, como hoje, essas relações estiveram tão em 
evidência, "reveladas" pelo trabalho de grupos de pessoas e de instituições 
articuladas em escala de extensão inédita. Reportagens, depoimentos de 
explorados, denúncias e relatórios de entidades de defesa dos direitos 
humanos e entidades de representação de trabalhadores e minorias 
exploradas provocaram pronunciamentos de representantes de organismos 
de poderes públicos nacionais e internacionais; criaram-se fóruns de debate 
em várias instâncias, comissões parlamentares ou compostas por entidades 
civis e representantes de órgãos governamentais; fizeram-se vistorias em 
estabelecimentos denunciados; com base nas definições de direitos 
humanos realizaram-se averiguações em países e regiões mais críticas; 
abriram-se processos e impuseram-se sanções a infratores. A movimentação 
e a freqüência de informações por todos os meios de divulgação tornaram o 
tema familiar.  

Na luta, os setores contrários às práticas de imobilização e exploração 
do trabalho têm-se dado conta da limitação, da falta de consenso e da 
desatualização dos próprios instrumentos conceituais e legais disponíveis. 
Discutem-se novas proposições legais e inovam-se medidas a serem 
encaminhadas.  

O fato é que, enquanto as lutas se travam - como haverá oportunidade 
de demonstrar -, uma concepção parece ganhar força. Quando as pessoas 
utilizam termos como escravidão elas podem não estar diretamente 
referindo-se a conceitos sociológicos ou definições legais. Elas podem estar 
manifestando sentimentos de repúdio e recusa a situações que parecem 
romper com os limites culturalmente aceitáveis da desigualdade entre os 
homens e ferir noções de humanidade culturalmente sancionadas.  

Mas, a multiplicidade de palavras e expressões (que em parte reflete 
as disputas, as indefinições e as mudanças conceituais referidas) obscurece, 
às vezes, a compreensão do problema, deixando o observador num impasse: 
São os termos utilizados sinônimos entre si e, então, as situações referidas 
devem ser pensadas como sendo do mesmo tipo, ou, como sugere uma 
observação mais atenta, as situações diferem entre si? E, neste caso, qual o 
significado das generalizações que têm sido feitas? Qual a importância de 
recuperar a particularidade de cada caso?  
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O dilema perpassa o próprio Estado. Os descompassos acerca do 
reconhecimento das práticas de escravidão, aliciamento e tráfico deixam 
entrever o confronto entre instâncias diversas do poder estatal. No processo 
de construção do discurso sobre a escravidão, interferiram entidades de 
representação dos trabalhadores, de defesa dos direitos humanos, imprensa 
e organismos de Estado.  

Tentar-se-á compreender algumas das condições e das formas de 
percepção que levam os segmentos subordinados a assumirem determinadas 
atitudes, sejam de resistência, sejam de complacência face às situações 
denunciadas. Como é possível, por exemplo, que no curso do processo 
penal movido contra um empregador, acusado de reduzir pessoas a 
"condições análogas à de escravo", uma parte dos trabalhadores negue a 
tese dos advogados, das entidades de apoio e de representação, enquanto 
outro segmento e até membros da força policial posta em ação respaldem a 
tese da acusação? Sabe-se que nenhuma forma de dominação pode 
sustentar-se, exclusivamente, pela força. O uso da violência por parte dos 
dominadores é uma tônica nas situações denunciadas causa indignação e 
repulsa, porém não mais estranhamento. As atitudes dos subordinados é que 
parecem, às vezes, num certo sentido, mais perturbadoras. Que formas de 
sustentação podem, então, garantir o funcionamento e a reprodução das 
práticas de imobilização em certos casos? Quais são as bases da 
legitimidade que parecem orientaras atitudes dos explorados?  

Por outro lado, todas as formas de dominação pressupõem o 
cumprimento de regras sancionadas pelas partes e legitimadas em alguma 
medida pela comunidade. Que mecanismos podem ser acionados quando 
estas regras não são cumpridas? Quais os instrumentos sociais disponíveis 
para lidar com situações-limite em sociedades altamente estratificadas?  

Talvez fosse melhor falar das manifestações de resistência, mas, ao 
privilegiá-las nesses estudos, corre-se o risco de não compreender as 
circunstâncias nas quais, ao invés da rebeldia, o que se configura é a 
complacência por parte dos dominados. Essa atitude será pensada por meio 
de algumas situações ao longo do texto. Se a percepção e as atitudes dos 
dominados são diferentes umas das outras, a pergunta é: Que fatores 
socioculturais, políticos, ideol6gicos e econômicos atuam, em cada caso, 
sobre esses diversos segmentos? 
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Estas questões serão consideradas em dois exemplos: o processo 
movido contra os proprietários de uma fazenda em Laranjeiras do Sul 
(Paraná), acusados, em 1992, de manter em seu estabelecimento pessoas em 
condições análogas à de escravos; e os acontecimentos que envolveram os 
membros de uma empresa de produção de álcool e seus trabalhadores no 
estado do Mato Grosso do Sul. Em ambos os casos há denúncias de 
escravidão.  

Mais adiante, sugere-se uma reflexão sobre a complexidade da 
posição de líderes, chefes, autoridades, pessoas cujo prestígio e poder são 
fundados em critérios socialmente aprovados e que assumem papéis 
intermediários, concorrendo para a viabilização de relações de dominação e 
exploração extremas. A análise visa, especialmente, pessoas que fazem 
parte da estrutura social do grupo subordinado e que se diferenciam dentro 
do grupo por critérios de geração, idade e experiência, por exemplo. A 
equação poderia ser simples: ou o intermediário é um explorador que, 
embora também explorado, nega qualquer compromisso com seu grupo 
para servir ao explorador e usufruir os benefícios da relação; ou, manifesta 
e declaradamente, se une ao seu grupo em protesto e resistência.  

As dificuldades começam a surgir quando as linhas demarcatórias 
não são tão nítidas. Certas atitudes podem ser pensadas como estratégias de 
sobrevivência, sugerem compromissos ambíguos, quem sabe negociações 
que, de forma não-declarada, podem visar o alargamento da margem de 
ganho dos dominados ou amenizar seu sofrimento.  

A dificuldade de tratar esta questão será indicada mediante avaliações 
do papel exercido por chefes de posto, "capitães" e "cabeçantes" na 
intermediação do trabalho dos índios nas destilarias do Mato Grosso do Sul, 
e aprofundada numa análise sobre as atitudes dos "régulos" (espécie de 
chefes de aldeia) ante as medidas de implantação do trabalho forçado em 
Moçambique, no período colonial.  

Também levantam-se algumas hipóteses sobre as possíveis relações 
entre a emergência ou expansão das práticas de repressão da mão-de-obra e 
as políticas de reestruturação da economia e as estratégias de acumulação 
adotados em circunstâncias diversas. Observam-se os efeitos 
diferenciadores desses processos sobre os segmentos subordinados, tendo 
em vista as estruturas anteriores.  
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As razões e os efeitos do recurso à imobilização da mão-de-obra 
podem parecer bastante óbvios em determinadas circunstâncias. Há 
necessidade de se garantir um certo contingente de trabalhadores em 
situações de (permanente ou temporária) escassez de oferta de mão-de-obra. 
Há necessidade de forçar a trabalhar para outros pessoas que, com a opção 
de trabalhar por conta própria (pequenos produtores com acesso à terra), 
não se disporiam livremente a abrir mão de sua autonomia - empregadores e 
histórias oficiais costumam explicar a imobilização, nesses casos, como 
decorrente da necessidade de "disciplinar" a força de trabalho. Outras vezes, 
no entanto, a imobilização pode explicar-se, simplesmente, pelo objetivo 
dos empregadores de baixar o custo da mão-de-obra. Este aspecto poderá 
ser pensado no caso da região de La Convención (Peru).  

Mas há também razões e implicações que, do ponto de vista político, 
são absolutamente relevantes e nem sempre tão visíveis. Por exemplo: ao 
recorrerem à imobilização da mão-de-obra, seja por que artifício for, os 
empregadores podem estar, ao mesmo tempo, diminuindo o poder de 
reivindicação dos trabalhadores e concorrendo para inibir a formação e/ou 
afirmação de uma identidade que, em virtude de determinadas 
circunstâncias históricas, possa estar em processo de emergência ou de 
consolidação. Nesses casos, poderia estar sendo inibida a organização 
desses trabalhadores e sua percepção acerca das prerrogativas de 
representação e de uso dos instrumentos legais eventualmente existentes na 
defesa de direitos trabalhistas.  

Nesse sentido, seria legítimo pensar a imobilização como um aspecto 
da luta entre empregados e empregadores, entre os donos do capital e os 
donos da força de trabalho, entre dominados e dominadores (Brass, 1990). 
Este argumento será desenvolvido com base na história recente da 
emergência e expansão de formas de imobilização da força de trabalho no 
Brasil.  

Finalmente, trata-se de examinar a relação entre as práticas 
repressivas dos empregadores e as estratégias, valores socioculturais e 
estruturas organizativas dos segmentos subordinados. Algumas passagens 
examinadas mostram que, enquanto os empregadores e/ou recruta dores 
procuram valer-se de estruturas dos segmentos dominados como 
instrumentos de dominação, os segmentos subordinados tentam tirar dessas 
mesmas estruturas o respaldo e a proteção necessários para empreender a 

 12

aventura de deixar suas casas, suas vinculações sociais mais próximas, isto 
é, fazer com que elas lhes sirvam de esteio para a autoproteção, a 
resistência, a mútua ajuda.  

Em função de critérios de sexo, idade, geração e outros, as pessoas 
ocupam posições diferenciadas na organização do grupo doméstico, na 
estrutura hierárquica das comunidades, dos círculos de vizinhança, das 
redes de parentesco. Energia física e capacidade de trabalho, condições de 
mobilidade, gosto e disposição para o risco e a aventura são atributos 
presentes sobretudo entre os jovens; autoridade, confiabilidade, experiência 
e respeitabilidade encontram-se principalmente entre os mais velhos. Na 
composição da força de trabalho, os empregadores apostam na energia 
disponível dos jovens para a realização dos trabalhos e na autoridade dos 
mais velhos para fazer cumprir os compromissos. Os dominados também se 
organizam de acordo com seus atributos diferenciados: os jovens buscam 
nos mais velhos proteção e orientação, e não esperam deles equivalência em 
termos de trabalho.  

Este último conjunto de questões será enfrentado em passagens de 
histórias vividas por homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras de 
estabelecimentos agropecuários e das zonas de prostituição nas áreas 
próximas desses estabelecimentos e dos garimpos na Amazônia brasileira.  

 




