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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 
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têm que se conformar. Entretanto, os limites fixados são objeto de disputas 
permanentes:  

Em qualquer sociedade estratificada (...) há um conjunto de limites 
acerca do que tanto dirigentes como sujeitos, dominantes e 
subordinados podem fazer. Há também um conjunto de obrigações 
mútuas a mantê-los juntos. Tais limites e obrigações não estão 
escritas em constituições e contratos formais (...). O que acontece é 
um contínuo testar, tanto por parte dos dirigentes quanto dos sujeitos, 
acerca do que eles podem tirar da situação, um testar e descobrir os 
limites da obediência e da desobediência (Moore, 1978: 18 e 506, 
citado por Thompson, 1991:343).  
Mas, para que tais relações se dêem dessa forma, o pressuposto é de 
que haja (...) "um campo de forças" (...) e de negociação entre forças 
sociais desiguais na qual o mais fraco ainda tenha demandas 
reconhecidas relação aos mais fortes (Thompson, 1991:343).  

Ora, o que se sabe acerca das situações denunciadas não garante uma 
boa receptividade a tais argumentos. Tais situações parecem destituídas de 
qualquer legitimidade e impensáveis do ponto de vista de qualquer forma de 
sociabilidade e acordo mútuo. O termo "escravidão" é utilizado em muitos 
casos para designar exatamente esta ruptura com os parâmetros mínimos da 
sociabilidade. Não estariam em jogo apenas os critérios formais ressaltados 
pelos autores em suas definições, nem outros, também formais, das 
convenções internacionais e dos códigos legais nacionais que distinguem o 
trabalho livre do trabalho não-livre, ou uma forma de trabalho não-livre de 
outras. Estariam em jogo, conforme anteriormente indicado, critérios de 
incompatibilidade dessas situações com os padrões culturalmente aceitos de 
desigualdade entre os homens.  

Neste sentido, quando algumas entidades de direitos humanos 
reivindicam que práticas de escravização sejam consideradas "crime 
hediondo", elas estariam muito próximas de uma certa percepção que se 
manifesta em vários depoimentos. Expressões que remetem à extrema 
segregação e violência - "gueto" , "campo de concentração", "nazismo" - 
vêm sendo utilizadas para classificar as condições vivenciadas em 
determinados estabelecimentos. Elas parecem muito significativas de 
sentimentos e percepções existentes entre membros da sociedade. Não se 
trata de força de expressão - é preciso investigar a fundo o que estas 
expressões indicam sobre as situações e a forma como são vivenciadas.  
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Há, no entanto, entre as situações denunciadas aquelas que parecem 
portadoras de certa legitimidade entre os subordinados ou alguns de seus 
segmentos. São talvez os casos mais difíceis de serem considerados.  

Para refletir sobre tais questões, dois casos serão relatados a seguir. 
Cada um deles está marcado por fatores socioculturais ou étnicos que 
diferenciam o conjunto da força de trabalho. O primeiro se passa em 
Laranjeiras do Sul, estado do Paraná. A análise focaliza sobretudo o 
processo judicial movido contra um fazendeiro, dentro de uma disputa na 
qual se envolveram trabalhadores, entidades de representação e apoio, 
autoridades do Poder Legislativo e Executivo do Estado, além de 
autoridades eclesiásticas. A repercussão na imprensa foi grande, de modo 
que, além de peças do processo, será possível se valer de textos 
jornalísticos, cópias de documentos de entidades como OAB, CNBB, CPT - 
todos gentilmente cedidos pela equipe do escritório nacional da CPT.  

O segundo caso se passa no Mato Grosso do Sul e também envolve 
várias entidades: CPT, CIMI, Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, 
entidades de representação de trabalhadores rurais, Polícia Militar, Funai e 
outras. Desdobra-se em uma série de conflitos entre trabalhadores e 
empregadores de uma destilaria de álcool.7 A análise baseia-se em matérias 
de imprensa, ata de reunião da Comissão Estadual de Inquérito, 
informações e esclarecimentos fornecidos por membros das equipes 
regional e nacional da CPT e pesquisadores que, em algum momento, 
atuaram ao lado de segmentos indígenas da região. Um dos pontos de 
interesse é justamente a existência de diferenças étnicas entre os 
trabalhadores. 

 

Pai-patrão: complacência e ruptura  

Em abril de 1992, no município de Laranjeiras do Sul, no Paraná, três 

                                                           

7 Comissões Parlamentares de Inquérito têm-se constituído nos estados brasileiros para 
apurar denúncias de escravidão. São formadas por representantes de vários partidos das 
Câmaras Legislativas estaduais, entidades de representação dos trabalhadores (como 
sindicatos ou federações), representantes de entidades da sociedade civil, como OAB, CPT, 
CIMI, Centros de Defesa dos Direitos Humanos, e representantes de órgãos do Estado, como 
Divisão de Relações do Trabalho do INSS. 
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soldados trouxeram, preso em flagrante, o proprietário da Fazenda Gralha 
Azul, Sr. Olivil Silva.  

No auto de prisão, lavrado na delegacia de polícia do município, os 
soldados declararam ter sido informados da existência, na fazenda, de 
pessoas mantidas na condição de escravos. Quando lá chegaram, 
"constataram pessoas trabalhando em regime de escravidão" (Auto de 
Prisão, p.1). Declararam ter encontrado uma mulher, dona Sebastiana dos 
Santos, que vivia com duas crianças, uma de dois meses e outra de quatro 
anos, em um dos compartimentos de uma pocilga, separado dos demais 
compartimentos apenas por uma parede de madeira que deixava passar 
pelas frestas o mau cheiro emanado dos demais compartimentos onde 
ficavam os animais. Afirmaram ainda ter encontrado um homem vivendo 
num paiol, junto com cachorros e aves. Além disso, observaram que as 
pessoas "efetuavam trabalho somente a troca de alimentação" (idem, p.2).  

Depois dos soldados, falaram as vítimas. Uma delas, Reinaldo 
Medinsk, declarou que trabalhava para o Sr. Olivil "...há aproximadamente 
seis meses; que nesse período nunca recebeu pagamento em espécie, mas 
somente mantimentos; que, no período de seis meses, somente foi feito um 
acerto de contas, sendo que o declarante ainda ficou devendo... " (idem, 
p.3).  

A segunda vítima a depor, dona Sebastiana dos Santos, declarou que 
trabalhava para o sr. Olivil "...há, aproximadamente, sete anos, que nesse 
período nunca recebeu pagamentos em espécie (...); que recebia 
mantimentos para si e seus dois filhos e também remédios (...), que não 
tinha horário de serviço (...), que (...) vem morando ao lado da pocilga...".  

Declarou também que "o sr. Olivil e sua esposa são como pai e 
mãe..." para ela; "que tem planos de mudar do local onde está morando, 
mas continuará trabalhando para sr. Olivil e dona Diva".  

A declaração das vítimas presentes à delegacia naquele momento 
suscita a primeira indagação: Se, surpreendentemente, e em contraste com o 
impacto causado pela situação sobre os próprios soldados, elas não se 
mostravam revoltadas, de quem teria partido a denúncia que deu início ao 
processo?  

O interesse e a dificuldade de lidar com uma situação como essa - e 
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há muitas - vêm exatamente daí. Na verdade, entre o conjunto de 
trabalhadores do mesmo fazendeiro há percepções muito diferentes acerca 
das condições de vida e trabalho que lhes são impostas; são distintas suas 
disposições e atitudes diante do patrão. Mas, de onde procede essa diferença 
que é de ordem objetiva e subjetiva ao mesmo tempo?  

Nos autos falou outro trabalhador, Sr. Severino Veloso. Ele teria sido 
o pivô das denúncias. Declarou que depois de ter trabalhado 
aproximadamente quatro anos para o Sr. Olivil, conseguiu deixar a fazenda 
em março de 1993 (um mês antes do auto de prisão ser efetuado). O Sr. 
Severino também nunca tinha tido carteira de trabalho, nem recebia direitos 
trabalhistas; fazia, mensalmente, um acerto de contas mas, de acordo com a 
contabilidade controlada pelo patrão, ficava sempre devendo.  

O Sr. Severino "pedia" para sair mas o patrão "insistia" para que 
ficasse. No ano de 1991, tomou a iniciativa de plantar 40 litros de feijão por 
sua conta e, com a venda do produto, obteve o dinheiro necessário para 
liquidar sua dívida. Só assim ousou deixar a fazenda.  

Não fica muito claro se o Sr. Severino se dirigiu primeiro ao 
Sindicato de Trabalhadores Rurais do município próximo de Dois Vizinhos 
ou à Comissão Pastoral da Terra, nem como teria obtido recursos para 
voltar à fazenda algum tempo depois, e liberado outras 18 pessoas, entre 
crianças e adultos, mediante pagamento da dívida a elas atribuída.  

A primeira audiência na delegacia indicava uma tendência à 
comprovação da prática de "redução de pessoas à condição análoga à de 
escravos", o que tornaria o proprietário passível de ser punido de acordo 
com o Código Penal.  

O impacto produzido pelos depoimentos dos três soldados, os quais 
afirmaram que haviam encontrado pessoas escravizadas na fazenda - a 
descrição das condições em que moravam as pessoas encontradas repercutiu 
até a capital do Estado -, mobilizou outras instituições da sociedade civil, 
tais como a representação estadual da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil e a seção regional da Ordem dos Advogados do Brasil. Instâncias 
superiores da Justiça começaram a movimentar-se, documentos foram 
divulgados condenando a prática espúria, o governador recebeu as vítimas 
no Palácio do Governo e, indignado, comprometeu-se a acabar com 
quaisquer outros exemplos do mesmo tipo que pudessem estar ocorrendo no 
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estado. A imprensa ouviu as vítimas e reproduziu as declarações dos atores 
mais importantes sobre a notícia.  

Entretanto, os depoimentos que se fizeram nas audiências seguintes 
acabaram por fragilizar a tese da denúncia. E, para além da frustração, 
muito se pode compreender acerca do significado desses depoimentos que 
se seguiram.  

Os três soldados, na primeira audiência, quando depuseram sob o 
impacto da miséria que haviam visto expostos a mulher, seus filhos e o 
outro trabalhador da fazenda, afirmaram a existência de pessoas mantidas 
em condições "análogas à de escravos". Entretanto, voltaram atrás e 
passaram a admitir que não poderiam confirmar as primeiras impressões, 
pois não haviam conversado com as pessoas. Também não confirmaram a 
afirmação de "prisão em auto de flagrante", já que não havia mais o motivo 
do flagrante, e então tiveram que dizer que haviam "convidado" o Sr. Olivil 
a acompanhá-los.  

As vítimas, por sua vez, aquelas mesmas cuja situação havia causado 
o maior impacto, reafirmaram sua vontade de permanecer como 
empregados do fazendeiro, reforçando, até mesmo, com relação ao patrão (e 
a sua esposa), referências elogiosas.  

O proprietário e seus filhos alegaram, a seu favor, que tanto a mulher 
quanto os dois homens eram pessoas com defeitos físicos, sem parentes, 
sem ter para onde ir, e aceitos na propriedade na condição de "encostados".  

Parece incrível que a evidência fornecida pela história do Sr. 
Severino, de que ali funcionava a imobilização do trabalhador pelo 
mecanismo da dívida, não tenha servido como prova para enquadramento 
do empregador no crime de redução de pessoas à condição análoga à de 
escravidão.  

Mas, há sempre disputa em torno da interpretação das leis, e o fato de 
não haver evidência de uso de força para imobilização e de não ter-se 
expressado unanimidade entre os trabalhadores, de os primeiros 
depoimentos não terem-se confirmado no decorrer do processo, pode ter 
enfraquecido a tese da acusação. Mas, para além de todas essas 
considerações e outras que certamente existirão, está-se diante de um 
padrão paternalista de relação que se utiliza de meios de dominação outros 
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que não a força e conta com ampla base de legitimação.  

Vê-se que mesmo à instituição da dívida, como meio de 
imobilização, não parece ter sido atribuído valor incriminatório pelos 
encarregados do processo. Por um lado, o trabalhador, mesmo aquele que 
representa a parte ativa e mais apta para resistir e se contrapor ao patrão, só 
admitiu deixar a propriedade depois de saldar a dívida, realizando uma 
espécie de auto-exploração pela intensificação de sua força de trabalho com 
o objetivo de saldá-la. Finalmente, essa percepção do pagamento da dívida 
como um preceito moral foi formulada em entrevista à imprensa quando 
declarou: é melhor "sair sem dever nada".  

Mas, há ainda o fato de não receberem nada "em espécie". Também 
aí entram trabalhadores a endossar as práticas do patrão: dona Sebastiana, 
referindo-se a um dos outros empregados a quem não eram pagos salários, 
ratificou a tese do patrão de que a ele não poderia mesmo ser dado muito 
dinheiro nem muitas roupas pois, dado ao hábito da bebida, costumava ser 
roubado em seu dinheiro e mesmo em suas roupas.  

Desqualificados pelo patrão, desqualificando-se uns aos outros, esse 
segmento da força de trabalho, composto da mulher e dos dois homens, 
expressou atitudes de complacência face ao desrespeito de que eram 
vítimas, seja com relação a direitos trabalhistas, seja com relação a direitos 
humanos. Mas, a complacência não nasce com as pessoas, tem a ver com 
uma certa percepção que, a partir da experiência vivida, do lugar que lhes é 
atribuído na hierarquia social, elas vão interiorizando acerca de sua 
inferioridade como se fora a ordem "natural" das coisas.  

Na sociedade hierarquizada, avaliam quão baixas são suas 
possibilidades de concorrer no mercado de trabalho. Ou seja, a 
desigualdade preexistente, sancionada socialmente, determina os limites 
dentro dos quais a percepção e as atitudes dessas pessoas se circunscrevem 
- uma mulher sozinha, descasada, com dois filhos pequenos, marcada por 
frustrações pessoais e discriminações sociais, um deficiente físico ou um 
acusado bêbado abrigam-se todos, para sobreviver sob o manto da 
exploração paternalista.  

Por mais precária que seja a proteção que lhes oferece o patrão e por 
mais desiguais que sejam as obrigações mútuas, não vêem alternativas que 
lhes sejam oferecidas pela sociedade. Claro que aqui entram fatores 
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biográficos e estratégias e disposições pessoais, mas como esses casos se 
repetem, eles encerram uma dimensão social a ser considerada, tanto quanto 
aquela que tem a ver com os que se rebelam e resistem.  

As expressões utilizadas manifestam o caráter dessa forma de 
dominação e as bases em que se assenta: os patrões são referidos por termos 
de parentesco ("são como pai e mãe"), as obrigações devidas pelos patrões 
são colocadas como "ajuda", como dádiva, presente. Mesmo o Sr. Severino, 
que ousa romper com a relação, manifesta pela linguagem a forma 
paternalista da dominação: ele "pedia" para sair e o patrão "insistia" para 
que ficasse; na verdade, o Sr. Severino sentia se moralmente constrangido 
pela noção de dívida. Por isso ele se desdobra e só sai quando consegue 
pagá-la. Ele só concretiza realmente a ruptura com a dominação paternalista 
quando encontra no Sindicato de Trabalhadores Rurais e na equipe da CPT 
referências institucionais e legais para dar consistência a outro padrão de 
relação patrão-empregado. Na barra dos tribunais, está rompida a antiga 
relação, pelo menos para um segmento do conjunto da força de trabalho 
desse proprietário.  

A alegação do patrão acerca de si mesmo como membro de uma 
irmandade religiosa e caritativa e os depoimentos de que ele tinha uma rede 
extensa de compadrio na vizinhança confirmam o exercício e as bases da 
eficácia da dominação paternalista. Sem necessidade de fazer uso da força 
física, exerce a mais eficiente forma de coerção, que é a moral, a qual 
imobiliza sem deixar marcas muito visíveis.  

A causa foi considerada perdida, o processo arquivado por quanto 
tempo? Mais uma vez fica a constatação de como, nas situações concretas, 
a escravidão por dívida nem sempre é fácil de ser percebida e muito difícil 
de ser provada. E a eficácia do trabalho político das entidades e dos 
trabalhadores que assumem postos de liderança depende das possibilidades 
de resposta positiva que os demais trabalhadores possam dar. Como será 
possível observar nos casos seguintes, há estratégias pessoais mas também 
condições sociais, institucionais e legais que concorrem decisivamente, 
num sentido ou noutro.  
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Brancos e índios: etnia e tradição8  

Atuam no estado do Mato Grosso do Sul cerca de treze 
estabelecimentos de produção de carvão vegetal e nove usinas de produção 
de álcool de cana-de-açúcar (FSP, 7/9/93). Desde o final da década de 1980, 
recaem sobre tais estabelecimentos denúncias de prática de escravidão e 
inúmeras outras irregularidades cometidas contra os trabalhadores.  

Entre os trabalhadores desses estabelecimentos distinguem-se, nas 
matérias de imprensa, nos relatórios de comissões de inquérito, na fala de 
representantes de entidades d, defesa dos direitos humanos, dois segmentos 
étnicos: índios e brancos.  

Como índios, são mencionados, desde o final dos anos de 1980, 
membros das aldeias terena e kaiová, do Mato Grosso do Sul e, já no final 
de 1993, também os kaingang, recrutados no estado do Paraná.  

O termo "branco" surge para designar os trabalhadores, 
fundamentalmente, quando se trata de marcar, pela oposição, a identidade 
de índios de um segmento dos trabalhadores e discutir seus direitos e 
prerrogativas específicos. Os trabalhadores não-índios, no contexto 
focalizado, são cortadores de cana ou canavieiros. Significativamente, esses 
termos não aparecem no momento de que está sendo tratado, para designar 
os membros das aldeias indígenas, mesmo quando empregados nas mesmas 
empresas. Recentemente, novas orientações vêm sendo introduzi das na 
condução das lutas, e menções a índios que trabalham como cortadores de 
cana podem ser vistas como indicação de que novos parâmetros de 
reivindicação de direitos estão sendo estabelecidos.  

Os trabalhadores não-índios, muitas vezes, são também referidos 
como alagoanos e mineiros, termos indicativos da região de procedência. 
Entretanto, também aqui talvez esteja em jogo uma segmentação da força 
de trabalho, não inteiramente destituída de significados histórico-culturais e 
de implicações políticas. Este aspecto será retomado mais adiante.  

A distinção entre índios e brancos é significativa e merece atenção - 

                                                           

8 Por indicações e informações relativas à situação dos povos indígenas do Mato Grosso do 
Sul, agradeço ao padre Alfeu Baudel (CPT/MS), a Nereu Schneider (CIMI/MS) e aos 
antropólogos Gilberto Azanha e Marta Azevedo. 
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há questionamentos, indefinições e disputa acerca de pontos relevantes. Há 
considerações que constam do Código Civil e não aparecem na 
Constituição de 89; há definições que variam de acordo com a interpretação 
dos advogados e magistrados; há dúvidas entre as entidades e 
desconhecimento de causa ou omissão entre representantes de órgãos 
públicos. Como se define o status civil dos índios diante da assinatura de 
contratos? Que instrumentos legais, exatamente, podem melhor servir à 
defesa de seus direitos como empregados? Na mediação entre os índios e 
seus empregadores, qual o lugar de instâncias como os chefes de posto da 
Fundação Nacional dos Índios (Funai), os diretores dos Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais e os representantes da Delegacia Regional do 
Trabalho?  

Além de examinar as características da relação que aqui aparece 
denunciada como escravidão, caberia, então, perguntar-se sobre as 
implicações da diversidade étnica entre índios e brancos: para a definição 
de suas perspectivas com relação ao trabalho e aos direitos; as atitudes e 
formas de atuação que com eles mantêm entidades civis e governamentais; 
os tipos de estrutura de intermediação e reações face à exploração e à 
dominação; as repercussões da diversidade étnica sobre as atitudes de 
empregadores e intermediários; e as possibilidades legais e institucionais 
pelas quais se orienta a luta de cada segmento na defesa de seus direitos.  

 

Sonhos e promessas desfeitas: cortadores de cana vão à luta 

Nos anos de 1991 e 1992, as denúncias partidas de trabalhadores, 
seus órgãos de representação, entidades civis e imprensa concentraram-se 
nos acontecimentos que motivaram e acirraram os conflitos entre os 
trabalhadores vindos de outros estados e as empresas. Entre os 
estabelecimentos mais denunciados estava a Destilaria Cachoeira, multada 
nove vezes entre 1989 e 1991. Nada menos que sete normas 
regulamentadoras e 57 itens e subitens referentes a condições de 
saneamento e conforto nos locais de trabalho eram descumpridos pela 
empresa, e o relatório dos técnicos de Segurança e Medicina do Trabalho e 
da Secretaria de Saúde do Estado destacava, referindo-se à cozinha:  

Falta total de controle de insetos e roedores, presença de moscas em 
grande quantidade, utensílios danificados, falta de higienização e 
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proteção do maquinário, falta de higiene nos fogões (...), gêneros 
alimentícios desprotegidos e mal condicionados, banheiro com 
acesso direto à cozinha, servindo para guardar alimentos e como 
vestiário. (Correio do Estado, 14-15/11/91:10).  

O conflito dos trabalhadores com a Destilaria Cachoeira se passou, 
pelo menos em parte, na esfera trabalhista, e os trabalhadores se utilizaram 
de instrumentos de luta e valores próprios de padrões contratuais de relação 
capital-trabalho.  

Em maio de 1991, um pouco depois de chegados à Destilaria 
Cachoeira, esses trabalhadores recrutados fora do estado se depararam com 
condições em nada condizentes com o esperado. Protestaram. A empresa 
impôs punições e parte dos trabalhadores começou a deixar a área de 
serviço:  

Mais de 400 trabalhadores contratados pela Destilaria Cachoeira, (...) 
estariam abandonando os alojamentos da empresa (...) a 100 km da 
capital. A informação partiu dos 20 trabalhadores que já alcançaram 
Campo Grande (...). O estopim para a saída dos cortadores de cana 
foi a suspensão da alimentação, ordenada pelo gerente, (...) no último 
domingo. (...) O gerente mandou cortar a comida como punição para 
a baixa produtividade da colheita de alguns trabalhadores 
recentemente contratados (Correio do Estado, 10/5/91; p.7).  

Recrutados nos locais de moradia e de trabalho, os trabalhadores 
vinham para o Mato Grosso do Sul, segundo eles mesmos, ou "porque a 
promessa era boa" (trabalhavam por um salário e foram-lhes oferecidos 
dois), ou porque "queriam conhecer (...)". Não há informações sistemáticas 
sobre as idades desses trabalhadores. Sabe-se que a idade é um elemento 
importante na decisão da saída, na identificação da organização dos 
trabalhadores, das disponibilidades e das expectativas com relação ao 
trabalho para outros, à remuneração etc. (Esterci, 1984). As citações 
sugerem uma concentração maior entre dezessete e vinte e tantos anos; mais 
raras são as referências a homens na faixa etária posterior aos trinta anos. 
As idades mais avançadas entre as mencionadas foram 37 e 38 anos. Às 
autoridades e à imprensa os trabalhadores expressam sua expectativa, seu 
desapontamento e revolta:  

A promessa da empresa (...) era pagar CR$ 35.000,00 a CR$ 
40.000,00 semanais, além de uma visita a cada 15 dias à residência 



 45 

de seus familiares, tudo às custas da empresa (declaração de um dos 
vinte primeiros trabalhadores chegados a Campo Grande, em maio de 
1991).  
Quando chegamos, a carteira foi assinada sem anotação de salário, e 
aí passamos a desconfiar (Vil mar Ferreira da Silva, 22 anos. JB, 
11/5/91; FSP, 11/5/91).  
Depois de 15 dias suspenderam a comida porque diziam que a gente 
estava devendo a eles. O jeito foi fugir (Valdomiro Pereira da Silva, 
33 anos. JB, 11/5/91; FSP, 11/5/91).  

A esta última fala, um gerente respondeu: "Isto é fantasia". Talvez a 
fantasia que os recrutadores alimentam.  

Cheios de sonhos, dispostos a conhecer o mundo, logo ao chegarem 
os trabalhadores vivenciaram a decepção da distância entre as promessas e 
as reais condições que tiveram que enfrentar. Se a orientação era contratual, 
se os tipos de ação dos trabalhadores - greve, piquetes, coleta de recursos 
entre os companheiros para custear viagem de representação às autoridades, 
etc. - eram próprias de assalariados, algumas expressões traíam elementos 
de uma outra ordem de relações: "fuga", "promessa" e "dívida".  

De fato, as infrações cometidas pela empresa pareciam cair dentro de 
três esferas distintas anteriormente indicadas, cujas fronteiras, porém, não 
são tão nitidamente demarcáveis na prática: a dos direitos trabalhistas, a 
mais codificada e de instâncias mais definidas e acessíveis; a dos direitos 
humanos, definidos por convenções internacionais e legislação nacional 
(mais difícil de ser acionada); e a dos padrões culturalmente aceitáveis de 
desigualdade entre os homens (uma esfera difusa, sem nenhuma codificação 
ao menos delineada).  

No conjunto de trabalhadores que naquele momento começavam seu 
trabalho na empresa, havia alagoanos e mineiros. É interessante notar, 
embora fossem necessárias mais informações para comprovar a hipótese, 
que eles aparecem agrupados e parecem agrupar-se em função da 
procedência, por estado. E, a menos que tenha havido uma interpretação 
diferente da leitura dos jornais, os mineiros, no caso, não tinham 
familiaridade com o corte da cana e, na fuga, tenderam a procurar 
instituições que lhes pudessem fornecer passagens de volta para casa. 
Alagoanos e outros também o fizeram, mas os mineiros, por alguma razão, 
desaparecem do foco da cena nos acontecimentos que se sucedem, enquanto 
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os alagoanos estarão no centro dos confrontos e das iniciativas. A 
administração da empresa joga com a segmentação. Como o pagamento é 
feito por tonelada de cana cortada, o gerente argumenta:  

Se eles não trabalham, não recebem. Tem gente aqui tirando até Cr$ 
25 mil a cada 15 dias porque são mais empenhados. Os mineiros são 
muito indolentes, não trabalham.  

A impressão que fica da investigação até o momento é a de que 
mineiros e alagoanos também desenvolvem atitudes e têm opções diversas 
em função de inserções passadas diferentes, tanto no que diz respeito à 
atividade econômica quanto, talvez, à experiência de luta e concepção de 
direitos daí decorrentes. Se a hipótese se confirma ou não, o fato é que em 
outubro do mesmo ano (1991) ocorreu, face à mesma Destilaria Cachoeira, 
outro entrevero, de muito mais graves conseqüências, e, dessa vez, os 
trabalhadores que ocupavam a cena eram alagoanos:   

A Destilaria Cachoeira (...) vive um clima de profunda tensão desde a 
última segunda-feira (dia 14 de outubro). A empresa (...) ameaça 
demitir os trabalhadores que entraram em greve a partir daquela data. 
(...) "Não temos condições de trabalhar. Queremos acertar o que 
temos e ir embora", disse Cícero Alexandre Filho, 38, com a 
concordância de dezenas de colegas que o rodeavam. Revoltado,. 
Cícero lembra que quando vieram de Alagoas tinham a promessa de 
retomar em setembro, mas foram obrigados a assinar um contrato de 
seis meses. Todos querem, no entanto, que seus direitos trabalhistas 
sejam respeitados. Por outro lado, um dos cortadores de cana, 25 
anos, que não quis se identificar por medo de represálias, disse que 
sobram ameaças de morte. Citou seis pessoas que estão correndo o 
risco de serem assassinadas a mando do gerente agrícola... (Diário da 
Serra, 20-21/10/91- Especial).  
A greve de 150 trabalhadores alagoanos (...) já dura nove dias e levou 
a realizar-se a reunião envolvendo várias entidades na sede do INSS 
(Correio do Estado, 24/10/91: p.7).  

Trata-se, realmente, de um movimento que tem muito das ações 
reivindicatórias e grevistas em áreas de cana do País, relevadas as 
particularidades em cada caso. No estado do Mato Grosso do Sul, o STR e 
entidades de apoio denunciavam que:  

(...) é prática de algumas destilarias criar situações que degeneram 
em tumulto no final da colheita, para forjar dispensa em massa por 
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justa causa (u.). No caso do confronto do dia 14, a empresa reduziu 
subitamente o preço do metro de cana cortado, sem prévio 
entendimento. Este foi o motivo da revolta dos canavieiros (Correio 
do Estado, 14-15/11/91: p.10).  

Nota-se que os termos "cortadores de cana" e "canavieiros" são 
atribuídos tanto a alago anos quanto a mineiros, no contexto dos conflitos 
com as empresas. O que pensar sobre o significado dessa designação? Não 
estão mais em jogo a procedência nem a inserção anterior, real ou suposta, 
dos trabalhadores em relação à atividade canavieira; o que parece estar 
presente é a explicitação de uma dimensão política da identidade atribuída a 
esses trabalhadores quando pensados por oposição à empresa. Talvez essa 
dimensão política se deva também, pelo menos em parte e por extensão, à 
representação construída ao longo dos confrontos mais antigos entre 
trabalhadores e usinas no Nordeste.  

Representantes sindicais no Mato Grosso do Sul denunciam ainda a 
tática de "provocar" os trabalhadores ao final da safra com o objetivo de 
forjar uma "justa causa" e demiti-los sem ter que lhes pagar os direitos 
trabalhistas.  

Assim se explicaria, segundo o presidente do STR local, a atitude dos 
responsáveis pela Destilaria Cachoeira, que, ao final da safra de 1991, 
reduziram para a metade o preço que vinha sendo pago pelo metro de cana 
cortada sem nenhum entendimento prévio com os trabalhadores.  

Já revoltados com as condições descritas, os trabalhadores partiram 
para a greve no dia 14 de outubro de 1991:  

A Destilaria Cachoeira, localizada no Distrito de Nova Alvorada, em 
Rio Brilhante, vive um período de profunda tensão (...) os 
trabalhadores em greve a partir daquela data. Os trabalhadores (ou) 
mostram-se revoltados com o assassinato do colega Cícero Caetano 
da Silva, com um tiro na cabeça, e o ferimento de Antônio Carlos 
Bedeleque, baleado na perna direita; além disso criticam a prisão, em 
flagrante, do companheiro Fernando Morengo (...) (Diário da Serra, 
20-21/10/91- Especial).  

Os trabalhadores entram em greve "pelo aumento do corte da 
cana(...). Piquetes tentam impedir a entrada dos caminhões carregados de 
cana. O diretor de produção mostra-se inflexível, chama reforço da Polícia 
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Militar mesmo tendo a seu lado vários seguranças armados da destilaria".  

Em tudo isso há grande envolvimento de organizações civis de apoio 
como OAB, CPT, Conselhos de Defesa de Direitos Humanos, mas há 
também interferência de órgãos de representação de trabalhadores que 
apóiam e estimulam várias ações levadas a cabo por estes, tais como 
cotização para custear viagem de líderes até as autoridades. Há luta armada 
entre empregados da empresa e trabalhadores que vão reclamar direitos 
trabalhistas, dinheiro para custear passagem de volta a seus estados já que 
não aceitam as condições de trabalho, alimentação e alojamento e alegam 
não estarem sendo cumpridas as promessas feitas pelos recrutadores. Há até 
a prisão de um dos líderes dos trabalhadores - que a certo momento são 
designados por canavieiros -, e nesse momento vários outros trabalhadores 
se juntam e se dirigem à delegacia para tentar liberá-lo, encontram-no 
ferido, não conseguem soltá-lo, acusam a polícia e a empresa como 
responsáveis e, afinal, o colega desaparece - os trabalhadores dizem que ele 
foi morto, enquanto a empresa e a polícia argumentam que ele foi posto 
num ônibus e mandado de volta a seu estado.  

Os que se rebelam já ficam marcados e sofrem ameaças e represálias 
por parte dos empregados dos agenciadores e empregadores.  

 

A dívida como pretexto e outras armas de imobilização  

A infração aos direitos humanos mediante a prática de imobilização 
consta de inúmeras denúncias sobre a Destilaria Cachoeira:  

(...) trabalhadores estariam sendo vítimas de escravidão branca 
(Correio do Estado, 10/5/91);  

DTR confirma semi-escravidão, e (...) deficiências que atingem 
contornos de semi-escravidão (...); Denunciada escravidão em usina 
(idem, 14/5/91);  
O trabalhador Elias José de Souza (u.) apresenta queixa na DRT 
quanto a condições de trabalho escravo na Destilaria Cachoeira 
(Correio do Estado, 16-17/5/92);  

A CPT do Mato Grosso do Sul denuncia prática de trabalho escravo 
na Destilaria (...) (grifos meus).  

Notícias, relatórios e depoimentos confirmam as denúncias referindo-
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se a descontos e adiantamentos salariais, instrumentos fundamentais da 
coerção:  

(...) trabalhadores que são obrigados a assinar 26 documentos de 
adiantamento salarial durante o mês, um por dia, por causa do 
desconto das refeições” (Correio do Estado, 14/5/91). (grifo meu)  

Para "criar" a dívida vale até mesmo fazer constar dos contracheques 
o uso da água, da energia elétrica, a aquisição de marmitas, talheres e 
colchões como débitos aos funcionários.  

Ora, o anúncio da dívida já representa um constrangimento pois o 
trabalhador preferiria não sair devendo; além do mais, experimenta um 
sentimento de humilhação ao voltar para casa sem nada para apresentar à 
família que compense a longa ausência (Esterci, 1984, 1986). Mas, na 
Destilaria Cachoeira, como em outros estabelecimentos denunciados, os 
empregadores se valem também de outros recursos para reter os 
trabalhadores sob seu domínio: prendem documentos pessoais deles; 
privam-lhes de acesso a qualquer recurso necessário ao deslocamento; tem 
homens armados todo o tempo, contando também com auxílio da força 
policial do Estado, quando necessário. De todos esses instrumentos se 
valeram os responsáveis pela Destilaria Cachoeira no curso dos 
acontecimentos que serão examinados.  

As descrições sobre as condições de vida e trabalho no espaço 
dominado pelos empregadores, no entanto, podem ser de tal modo 
impactantes e mobilizar tanto a atenção do leitor, que fazem passar 
despercebidos os mecanismos pelos quais se produz o endividamento dos 
trabalhadores e caracteriza, portanto, a figura legal da imobilização por 
dívida.  

Refletindo acerca da forma de dominação que pesa sobre os 
trabalhadores, o que chama atenção no conjunto de ações que se 
desenrolaram em 1991 e 1992 é que, embora tenham sido feitas denúncias 
de escravidão e descrições que claramente configuram mecanismos de 
imobilização da força de trabalho, grande parte dos relatórios, depoimentos 
e informes acabam atribuindo maior destaque ao que seriam 
descumprimentos das leis trabalhistas.  

Isso expressaria que o que se passa é de fato infração à lei trabalhista 
e não desrespeito aos direitos humanos? A resposta é duas vezes não. A 
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explicação está, provavelmente, em que a legislação trabalhista é mais 
precisa, tem mais tradição de uso, tanto por parte dos trabalhadores e suas 
entidades de representação, além, é claro, das autoridades, como todos 
sabem, e já foi fartamente indicado terem razões de sobra para tentar 
impedir que esse tipo de acusação seja admitida.  

Por sua gravidade, no entanto, as infrações cometidas na área 
trabalhista acabam-se traduzindo em formas de desrespeito aos direitos 
humanos. Como foi dito, as fronteiras nem sempre são nítidas.  

 

Segregados dos homens  

Encontram-se nos relatos, seja de trabalhadores, seja de outros atores 
sociais, expressões que, além de se referirem à imobilização no local de 
trabalho, denunciam o caráter-limite das condições de segregação e 
violência:  

Aquilo é um gueto, afronta à dignidade humana. Não é possível 
manter um estabelecimento naquele estado. Envergonha o poder 
público e o cidadão (declaração do secretário de Justiça e Trabalho 
do Estado. Correio do Estado, 24/10/91:7).  
A comida era servida em latões nunca lavados e o alojamento fedia a 
chiqueiro. E a gente dormia amontoado (FSP, 11/5/91; JB, 11/5/91). 
(grifos meus)  

Os termos de comparação e os significados atribuídos a eles nas 
declarações levadas às autoridades de Campo Grande por trabalhadores que 
abandonaram as áreas de serviço da empresa cerca de um mês depois de lá 
terem chegado, eram partilhados pelo Delegado Regional do Trabalho, que 
daria ainda mais detalhes sobre as condições de alojamento dos 
trabalhadores e significados atribuídos a elas:  

Uma pocilga é mais limpa que o alojamento, onde a sujeira toma 
conta. Não existem sanitários e as fossas sépticas ficam a céu aberto 
(JB,17/5/91).  
As estruturas dos alojamentos são inabitáveis, só comparáveis aos 
campos de concentração nazistas (... A destilaria também se recusa a 
ceder aos trabalhadores botas, que são indispensáveis no corte da 
cana, sob risco de acidentes (CPT/MS, Campo Grande, 15/5/91).  
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Referências culturais e institucionais de ação  

Embora a distinção entre índios e brancos possa parecer óbvia 
demais, ela é significativa e merece atenção. Há debate, disputa e 
indefinições acerca do status civil legalmente conferido aos índios: Podem 
ser portadores de carteira de trabalho? Podem eles mesmos 
responsabilizarem-se por seus contratos de trabalho? com que instrumentos 
legais contam para defesa de seus direitos como trabalhadores? que papéis 
com relação à defesa dos direitos indígenas devem desempenhar os postos 
da Funai, os Sindicatos de Trabalhadores Rurais, as Delegacias Regionais 
do Trabalho?  

A distinção poderia restringir-se às peculiaridades culturais de cada 
segmento, o que se justificaria plenamente. Entretanto, há aspectos mais 
problemáticos envolvidos na distinção. Verdadeiras disputas legais ou 
perplexidades se expressam, por exemplo, tanto quanto ao status civil, no 
que se refere ao reconhecimento como trabalhadores. Daí decorre que difere 
sua relação com as entidades de representação dos trabalhadores, e às 
governamentais a que estão, respectivamente associados, um segmento e 
outro, com relação a estatutos legais que definem o status jurídico, os 
direitos e as obrigações de cada um - seja que essas diferenças estejam de 
fato prescritas na lei, seja que façam parte das noções sociais a que estão 
vinculados índios e brancos.  

Essas distinções acarretam diferenças para o funcionamento da 
dominação que os patrões exercem sobre cada um dos segmentos. 
Indicações dessas diferenças serão percebidas ao longo das histórias, mas 
desde já sinalizam o fato de os brancos serem, em contextos determinados, 
referidos como "cortadores de cana" ou "canavieiros", enquanto, nos textos 
analisados não tenha-se percebido que os índios fossem, alguma vez, 
referidos assim, embora realizando as mesmas tarefas.  

Índios e brancos são culturalmente diversos, suas formas de 
organização social os fazem se defrontar com a alternativa de se 
empregarem com os usineiros de modo diferente. Da mesma forma como 
devem ser diferentes, sob algum aspecto, as expectativas por eles atribuídas 
ao trabalho para outros e, portanto, as exigências e as atitudes face à 
exploração e à dominação.  
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Difícil saber ao certo qual a proporção relativa de índios e brancos na 
composição da força de trabalho da Usina, bem como se esta mudou com o 
tempo. Em 1991 era anunciada a chegada de "mais de 400 trabalhadores 
contratados pela Destilaria Cachoeira (...) nos estados de Alagoas e Minas 
Gerais para o corte da cana no Mato Grosso do Sul" (Correio do Estado, 
10/5/91); outra fonte estimava que era 260 o número de índios que 
trabalhavam na mesma empresa (Ferronato, Odete Maria. Representante do 
Departamento de Relações do Trabalho do INSS/MS. a. Ata da CPI, Diário 
do Legislativo, Campo Grande, 1/7/91). Já em setembro de 1993, a 
Comissão Permanente de Fiscalização das Destilarias e Carvoarias de Mato 
Grosso do Sul estimava em cerca de 400 o número de índios empregados na 
Destilaria Cachoeira, enquanto cerca de 600 eram estimados como 
trabalhando em outros dois estabelecimentos da região (FSP, 7/9/93). Mas, 
no mesmo mês de setembro, uma notícia indicava que o número de índios 
poderia estar aumentando: 

 Destilaria de Mato Grosso do Sul terá de pagar 34 milhões de 
cruzeiros por contratar irregularmente 1.370 indígenas para trabalho 
temporário em canaviais. Trata-se da Destilaria Brasilândia S.A. (De 
brasa) e entre trabalhadores indígenas são mencionados os kaingang 
procedentes do Paraná (O Estado de São Paulo, 16/9/93; A.19).  

Pode parecer incoerência estar falando da Usina Cachoeira e 
introduzir, sem maiores explicações, referência a outra usina. Mas aqui e 
ali, quando a pressão dos trabalhadores brancos fica mais forte, há ameaças 
dos empregadores de incorporar maior número de índios à força de 
trabalho, da mesma forma como, anteriormente, segundo foi dito, houve um 
momento em que os empregadores foram obrigados a recorrer aos 
trabalhadores vindos de outros estados devido a pressões contra a utilização 
da mão-de-obra indígena:  

Para nós tanto faz o trabalho do índio quanto do branco. Só que o 
índio a gente busca mais perto e o branco está distante 800 km, teria 
dito o gerente da Debrasa (ESP, 16/9/93).  

Recentemente, a via trabalhista acabou sendo proposta como 
perspectiva de orientação no encaminhamento da defesa dos direitos de 
outro segmento da força de trabalho, à qual, todavia, em momentos 
anteriores, não havia sido atribuída identidade de trabalhador e sim de 
índio. Na verdade, foi por meio de muitas mediações, disputas e 
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questionamentos acerca do próprio status civil legal e culturalmente 
atribuído aos índios que se chegou a tal posicionamento.  

As implicações da distinção entre índios e brancos começam a 
aparecer quando o conflito entre os trabalhadores brancos e a usina se 
acirra. Alegadas diferenças de cunho discriminatório são formuladas pelos 
empregadores na argumentação contra as acusações de descumprimento das 
leis. Podem dizer, então, que alagoanos e mineiros não têm "disposição ao 
trabalho", que "não merecem nem a marmita, quanto mais a comida" e que 
"preferem os índios porque são uma mão-de-obra mais barata e que não 
reclamam" (gerente/administrador da Destilaria Cachoeira. Cf. Correio do 
Estado, 10/5/ 91; Diário do Legislativo; 1/7/91).  

No que se refere às atitudes de índios e não-índios face à situação dos 
mencionados estabelecimentos do estado do Mato Grosso do Sul, notam-se, 
do lado dos brancos, movimentos de greve, organização de piquetes, fugas, 
busca de autoridades, participação de sindicatos, embora com ônus que nem 
sempre equivalem aos acordos finalmente feitos, aos espancamentos, 
prisões e assassinatos, que de qualquer forma acabam ocorrendo. Do lado 
dos índios, o que se vê é uma espécie de silêncio, pois o noticiário reflete 
muito mais a atitude e as iniciativas das entidades de apoio e defesa dos 
direitos humanos, que questionam a legalidade da forma de contratação, a 
participação da Funai na formulação dos contratos, a própria legislação 
sobre o estatuto dos índios, a apropriação, pelos intermediários (também 
índios, muitas vezes), de parte da remuneração devida aos trabalhadores 
diretos. Registram-se ainda notícias de desaparecimento de trabalhadores 
indígenas nas empresas, hipóteses de que o suicídio dos jovens kaiová 
possa estar ligado a sofrimentos ocorridos nessas saídas das aldeias.  

As conseqüências que decorrem da diversidade étnica aparecem 
também no questionamento das entidades de representação e apoio dos 
trabalhadores e nos argumentos que lhes são opostos por parte de membros 
do quadro administrativo das empresas ou dos recrutadores e intermediários 
- que não são os mesmos num caso e noutro.  

Há ainda especificidades com relação aos órgãos governamentais, de 
representação e de apoio que se posicionam (ou não) no tratamento das 
questões relativas a índios e não-índios, mesmo estando todos igualmente 
na condição de empregados das mesmas empresas.  
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Embora sem aprofundar os fatos, que aqui não interessam tanto para 
a análise mais geral a ser desenvolvida, os "canavieiros" se mostram entre 
91 e 92 uma pedra no sapato da Destilaria.  

 

Changa: conhecendo o jeito de viver dos brancos  

Em janeiro de 1991, realizou-se uma reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, formada no Mato Grosso do Sul para apurar 
denúncias de trabalho escravo no estado. Nessa reunião estavam presentes, 
entre outros, o coordenador do Conselho Indígena Missionário (Cimi), que 
justificou sua presença com as seguintes palavras:  

(...) Hoje o Mato Grosso do Sul conta com uma população indígena 
de aproximadamente 50.000 índios, e grande parte dela forma a mão-
de-obra das usinas, isso porque eles estão acotovelados em suas 
áreas, hoje reduzidíssimas, e têm que procurar o trabalho da changa 
para seu sustento. (...) Como o índio não tem carteira assinada, ele 
não possui vínculo empregatício com a Usina; o seu vínculo é com o 
"gato" ou "cabeçante", que o leva para a Usina mediante contrato 
feito com a aquiescência da Funai; os contratos são geralmente por 
três meses, sendo que os índios recebem um adiantamento de tantos 
cruzeiros e no final dos três meses já consumiram mais do que a 
quantia recebida (...) e, portanto têm que continuar trabalhando para 
pagarem o que devem (Diário do Legislativo, 1/7/91).  

A descrição do representante do Cimi não deixa dúvidas quanto às 
características que identificariam a imobilização por dívida, conforme 
definida tanto pela Convenção das Nações Unidas quanto pelo pesquisador 
citado no início deste capítulo: o adiantamento, o pagamento em serviços 
prestados ao pretenso credor, privando o trabalhador da liberdade de vender 
a outros sua força de trabalho.  

O depoimento introduz também informações sobre as condições 
dentro das quais tal prática é factível: as reservas territórios alocados aos 
índios - seriam insuficientes para sua reprodução; as disposições legais 
vigentes parecem facilitar a atuação de empregadores e intermediários de 
modo a beneficiarem-se do trabalho dos índios.  

Várias fontes confirmam a avaliação de que as reservas indígenas 
seriam insuficientes para satisfazer as necessidades de reprodução das 
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populações nelas existentes; acrescentam, porém, outras razões, de ordem 
não estritamente material que, não só agora mas tradicionalmente, levariam 
os índios a aventurarem-se na changa - o trabalho fora das aldeias.  

Mas as disposições legais acerca dos direitos dos índios com relação 
ao trabalho constituem pontos de discussão que agora estão sendo 
esclarecidos. A controvérsia em torno desses pontos se reflete nas formas 
de interpretar e, quem sabe, de encaminhar praticamente questões relativas 
à situação vivida pelos índios do Mato Grosso do Sul no que se refere ao 
Índio guarani no trabalho da Usina Mato Grosso do Sul trabalho nas usinas 
(e outros estabelecimentos, como as carvoarias, as fazendas etc.).  

Em primeiro lugar, observe-se a changa. Sair da aldeia faz parte do 
costume dos índios da região, e já é em si uma situação que se configura a 
partir das condições criadas pelo contato. Certamente, corresponde a 
necessidades e imposições nascidas do contato. Mas o fato é que, na medida 
em que foi assimilada pelos índios, a saída adquiriu contornos 
socioculturais próprios. Por exemplo, são sobretudo os jovens que saem 
para trabalhar fora e, embora homens maduros possam também fazê-lo, 
muitos estudiosos em contato com a região reconhecem uma diferença de 
significado nas saídas conforme a faixa etária. Os jovens podem sair para 
conseguir recursos com os quais adquiram bens quase supérfluos, de valor 
em grande parte simbólico e ligados à demonstração de status. Ou, 
conforme a formulação muito sugestiva da antropóloga Marta Azevedo, 
segundo a qual os jovens vão changuear "para conhecer o jeito de viver dos 
brancos". Segundo a pesquisadora, a declaração e as atitudes dos índios 
sugerem que, ao sair, eles pensam em conhecer aqueles que são fortes, que 
têm armas, que são "patrões", que os dominam.  

As saídas dos jovens poderiam se dar também em função de conflitos 
internos, sobretudo relacionados a disputas pelo acesso a mulheres; também 
são mencionados casos de saídas temporárias das aldeias realizadas em 
virtude de ameaças de feitiçaria. Por oposição aos jovens, os homens 
maduros tenderiam a. sair em situações de extrema necessidade.  

Muito embora reconheça a precariedade da coleta de informações 
sobre os aspectos aqui apresentados, estes não podem deixar de ser 
considerados pelo menos como indicações do significado da changa. Muito 
trabalho e observação tem sido feito pelos que trabalham na área e pelos 
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estudiosos dos grupos étnicos aqui referidos. Seria importante incorporar de 
modo sistemático tais conhecimentos à reflexão sobre as questões de que se 
trata.  

A maneira de conceber a changa talvez explique por que, como 
dizem os que na região procuram combater a exploração dos índios, estes se 
contentem com muito pouco como remuneração para o trabalho fora da 
aldeia. Pode ser que isso se refira fundamentalmente aos jovens que 
compõem o contingente maior da força de trabalho recrutada. Tal atitude 
toma difícil ganhá-los para a luta contra seus patrões.  

Mas o coordenador do Cimi/MS, Maucir Pauleti, levanta ainda outros 
pontos de reflexão: a presença de uma cadeia de intermediação que se 
compõe de chefes de posto, "capitães" e "cabeçantes". Os cabeçantes são 
homens maduros, experientes no trato com os brancos e representam um elo 
entre as empresas e os trabalhadores diretos que irão realizar as tarefas 
contratadas. Os trabalhadores são os jovens, em sua maioria, ou como foi 
observado anteriormente, homens maduros, chefes de família que passam 
por necessidades. O chefe do posto é o primeiro a se ratacado pela empresa; 
este dirige-se ao capitão da aldeia a quem apresenta a proposta de contrato; 
se o capitão aceita, convoca um certo número de homens que serão os 
cabeçantes, os quais farão o recrutamento dos trabalhadores entre os 
membros da aldeia.  

Os papéis desempenhados pelo chefe de posto, pelo capitão e pelos 
cabeçantes provocam avaliações até certo ponto controversas. A atitude 
mais comum entre os que combatem as práticas das empresas é de 
reprovação aos intermediários: denunciam como indevidas as porcentagens 
que recebem sobre a remuneração dos trabalhadores; questionam a 
legitimidade da Funai -leia-se chefe de posto - para assinar contratos de 
trabalho para turmas de trabalhadores índios.  

Entretanto, a segmentação entre os trabalhadores a ser considerada 
talvez não se restrinja à fronteira entre índios e brancos. Até onde foi 
possível compreender, há também distinções entre as diversas aldeias ou 
grupos indígenas quanto à experiência acumulada no contato com os 
brancos e suas instituições, e certamente, implicações diferentes que 
decorrem das formas de organização e das concepções de mundo de cada 
grupo. Alguns estudiosos e pessoas que trabalham na área costumam dizer, 
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por exemplo, que terenas e kaiovás dessa região têm mais experiência com 
o trabalho fora da aldeia.  

O capitão é quem faz a relação com a aldeia para fora e repassa ao 
cabeçante, uma figura também já integrada à tradição mais ou menos 
recente, a incumbência de recrutar pessoas da aldeia para o trabalho. 
Corrupção, vantagens auferidas pelos que estão nas posições mais altas da 
cadeia de intermediação, certamente há. O problema é que, de certo modo, 
isso é legitimado pelos próprios índios a partir de diversos aspectos de sua 
condição e de sua forma própria de organização sociocultural. 

Há, também, diferenças dentro de cada grupo que colocam seus 
membros em posições distintas face ao trabalho fora da aldeia. Alguns 
estudiosos observam, por exemplo, que índios em idade madura não sairiam 
para trabalhar fora a não ser em situações de extrema necessidade ou 
movidos por alguma outra razão excepcional. Changuear, no entanto, seria 
muito comum para os mais jovens: saem para adquirir bens como tênis, 
bicicletas, roupas, que produzem status e prestígio; outras vezes para 
escapar a pressões internas que nessa faixa de idade, mais intensamente, 
vivenciam dentro do grupo.  

De fato, numa das vezes em que se formou uma comissão para 
vistoriar a Destilaria e flagrar a exploração dos índios, revelaram-se atitudes 
que têm a ver com a legitimação que os próprios índios emprestam à cadeia 
de dominação. Eles podem pensar, segundo observou um dos componentes 
da comissão, que é merecida a comissão tirada pelos cabeçantes, pois estes 
organizam o trabalho e se responsabilizam perante a empresa pelo 
cumprimento das tarefas - os jovens se sentiriam protegidos pelos 
cabeçantes. Questionado o fato de serem menores e estarem trabalhando na 
empresa, alegaram, na ocasião da vistoria, que estavam ali para acompanhar 
os pais. Há possibilidade de que estivessem instruídos e ameaçados pelo 
poder dos cabeçantes, mas pode ser que este argumento tenha algum 
respaldo em sua forma de perceber o emprego e nas expectativas que 
desenvolvem com relação aos ganhos.  

Daí que duas posições, na verdade, estavam em disputa: a das 
entidades de direitos humanos, de representação e apoio dos trabalhadores; 
e a dos patrões e dos intermediários. Essas posições talvez se colocassem 
em conflito na própria percepção dos jovens que, segundo alguns 
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depoimentos, quando fora da vigilância de seus superiores, se atreviam a 
expressar o descontentamento. Transformações que demandam trabalho 
político. Trabalho que vem sendo feito.  

Contradições não cessam aí. No que se refere aos capitães, eles 
podem, segundo um pesquisador, dependendo do caráter e do estilo de cada 
um, batalhar para conseguir os melhores contratos possíveis para seus 
subordinados. Mesmo porque, para manter-se no poder, os capitães não 
podem fugir inteiramente a certas regras - que incluem a generosidade - e 
estão submetidos a pressões dos membros da aldeia.  

 




