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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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