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O   a ç ú c a r  
 

O branco açúcar que adoçará meu café nesta 
 manhã de Ipanema não foi produzido por mim nem  

surgiu dentro do açucareiro por milagre. 
Vejo-o puro e afável ao paladar como beijo de moça, 

água na pele, flor que se dissolve na boca. 
Mas esse açúcar não foi feito por mim. 

Este açúcar veio da mercearia da esquina 
e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. 

Este açúcar veio de uma usina de açúcar em  
Pernambuco ou no Estado do Rio e tampouco  

o fez o dono da usina. 
 

Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos 
que não nascem por acaso no regaço do vale. 

Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, 
homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos 

plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. 
Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura 

produziram este açúcar branco e puro 
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

 

(Ferreira Gullar) 
 

 
 
 
 
 

Os senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus. 
 

                                                                                      (Padre Antonio Vieira) 

 
 



R e s u m o 
 
A escravidão foi abolida oficialmente no Brasil no dia 13 de maio de 1888. Todavia, na 

prática ela se manteve, embora tenha se transformado e, na atualidade apresenta 

elementos do velho e do novo. Assim como no Brasil, o trabalho escravo 

contemporâneo no mundo é uma realidade que atinge no mínimo 27 milhões de 

pessoas, segundo Kevin Bales. Em nosso país, se constata este fenômeno no meio 

urbano e rural. Neste último, ele é encontrado em todos os estados brasileiros em 

diferentes culturas agrícolas e setores da economia, como na agropecuária, na 

carvoaria, na cultura da soja, da maçã, da erva mate, da laranja, da cana-de-açúcar etc. 

Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), o setor sucroalcooleiro nos 

últimos anos tem sido campeão no número de trabalhadores libertados no Brasil. Em 

São Paulo, o estado mais rico da federação, também se constata casos de 

superexploração e de trabalho escravo. Estes trabalhadores são em grande parte 

migrantes (mineiros e nordestinos). Eles deixam sua terra natal por falta de condições 

mínimas de sobrevivência e vão para as terras paulistas “ganhar a vida” e enviar 

recursos financeiros para a manutenção de suas respectivas famílias. Há um mundo 

“invisível” no meio dos canaviais. No eito, os trabalhadores têm que cortar em torno de 

quinze toneladas de cana ao dia, sob temperaturas altíssimas e ainda sofrem acidentes 

como queimaduras ao colocarem fogo na cana, cortes nos membros superiores e 

inferiores e picadas de animais peçonhentos. Muitos deles chegam a morrer por 

excesso de trabalho – “a morte cansada”. Outros adquirem doenças como câncer e 

hérnia de disco. Imprestáveis ao trabalho, este canavieiros são descartados pelos 

usineiros e passam a viver de favor com parentes ou amigos. Muitos deles ainda são 

violentados nas “novas senzalas”, barracos e cortiços na periferia das cidades, 

superlotados e sem condições mínimas de higiene e segurança. Nesse quadro de 

precarização do trabalho e da dignidade humana, esses trabalhadores contam com o 

apoio de órgãos governamentais e da sociedade civil. Nesta última, destacam-se a CPT 

e o Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM). Esta pesquisa tem como objetivo trazer à luz 

a atuação destas duas pastorais da Igreja Católica junto aos cortadores e cortadoras de 

cana no estado de São Paulo. O trabalho da CPT e do SPM é fundamental para os 

canavieiros viverem com mais dignidade. Estas pastorais ajudam a cunhar o conceito 

trabalho escravo e atuam junto aos trabalhadores, conscientizando-os dos seus 

direitos e incentivando-os em suas lutas. Ademais, realizam diversas denúncias, 

apoiando-se sempre na legislação nacional e internacional. 

Palavras-chave: CPT, SPM, trabalho escravo, cana-de-açúcar, direitos humanos. 



A b s t r a c t 
 

Slavery was officially abolished in Brazil on May 13, 1888. However, in practice it 

remains and today has elements of the present and the past. As in Brazil, slavery labor 

in the contemporary world is a reality that affects at least 27 million people, according 

to Kevin Bales. In our country this phenomenon can be seen in urban and rural life. In 

this latter, it can be found in all Brazilian states in different agricultural crops and 

economic sectors, such as livestock, charcoal, culture of soybean, apple, mate, orange, 

sugar cane etc. According to Pastoral Land Commission (CPT), the alcohol sector in 

recent years has been the leader in the number of workers freed in Brazil. In São Paulo, 

the richest state in this federation, has also been reported as a state of over-exploitation 

and slavery labor. These workers are mostly migrants (miners and Northeast people). 

They leave their homeland due to lack of minimum conditions of survival and go to São 

Paulo to "earn a living” and send money to their families. There is an "invisible" world 

in the middle of sugarcane plantations. In these fields, workers have to cut around 

fifteen tons of cane in a day, under very high temperatures and still suffering from 

burns when placing cane fires, cuts in upper and lower limbs and poisonous animal 

bites. Many workers die from overwork called – “the death tired". Others acquire 

diseases like cancer and herniated disc. Useless to work, they are discarded by the 

owners and have to live their lives with their relatives or friends. Many of these workers 

are still coerced in the "new slave quarters”, shacks and slums in the suburbs, which are 

usually overcrowded and without the minimal conditions of hygiene and safety. In this 

context of precarious employment and human dignity, these workers have just the 

support of governmental agencies and civil society. In this latter, we highlight the CPT 

and the Migrants’ Pastoral Services (SPM). This research aims to bring to light the 

actions of these two Catholic Church groups from the sugar cane cutters in the state of 

Sao Paulo. The work of the CPT and the SPM is extremely important to the sugar cane 

workers to live their lives with more dignity. These institutions help to coin the term 

slavery labor and they act with the workers bringing them conscious about their directs 

and encouraging them to fight for their rights. Also, executes a variety of complaints 

always relying on national and international legislation. 

 

 

Keywords: CPT, SPM, slavery labor, sugar cane, human rights. 
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I n t r o d u ç ã o 
 

O ser humano é a sua história. Ele a faz e também é feito por ela. Porém, 

nem sempre a constrói com liberdade ou segundo seu desejo. É como afirma Karl 

Marx (2000:15): “Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem 

segundo a sua livre vontade; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, mas 

sob aquelas circunstâncias com que se defrontam diretamente, legadas e 

transmitidas pelo passado.” Assim, enquanto a uns é concedido o direito de 

escolher; a outros, historicamente, é negado o direito de viver com dignidade. 

Entre estes últimos também estão aqueles sobre os quais me debruço no presente 

trabalho com o intuito de compreender sua realidade, os porquês de sua situação e 

seu horizonte de vida, ou seja, os trabalhadores escravizados nos tempos atuais.  

A história de vida pessoal, a maneira como estou inserido na realidade; 

minha formação acadêmica, profissional e religiosa; a postura teórica e a concepção 

que tenho de intervenção social, bem como o estado da arte em foco interferiram de 

forma determinante na escolha desse tema de pesquisa.1 Tudo me impulsionou à 

curiosidade aplicada para querer saber como vive meu “próximo” que, via-de-regra, 

é tornado distante do centro das atenções e invisibilizado socialmente. Assim, fui 

delimitando o objeto de estudo e percebendo como um ato, uma atitude e mesmo a 

opção por uma determinada investigação histórica vem carregada de conteúdo 

político, como entende Simone De Beauvoir: Não se é o próximo de ninguém, 

fazemos de outrem um próximo ao nos fazermos seu próximo por um ato.  

A opção por este tema também foi influenciada pelo trabalho realizado em 

meu mestrado, quando desenvolvi a pesquisa sobre a questão agrária com o título 

As lutas pelas terras do Senhor: A Comissão Pastoral da Terra (CPT) no estado de 
                                                 
1. Sou filho de nordestinos que migraram para o Paraná, onde nasci e vivi por dez anos. Em 1973, 

migrei para a periferia de Osasco/SP, onde estudei no Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) e trabalhei em uma metalúrgica multinacional. Nos anos 1980, comecei a 
participar do movimento sindical, o qual me ajudou a adquirir consciência política e perceber as 
contradições entre capital e trabalho. Em contato com as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) 
percebi a importância de viver em comunidade e articular a fé com a política. Ao ingressar na 
Academia, no curso de História, em meados da década de 1980, tive contato com uma literatura 
crítica, de cunho marxista. Isso também influenciou na minha trajetória e na escolha do tema de 
estudo para o mestrado bem como para o doutorado. Em minhas pesquisas de campo e nas 
universidades em que estudei, tanto no Brasil como no exterior, conheci pessoas sensíveis às 
causas sociais, que me instigaram a prosseguir nas atividades acadêmicas voltadas para o mundo 
dos “excluídos”. Ajudaram-me a perceber a importância da luta pela transformação social, por um 
mundo mais justo, mais humano e mais solidário.  
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São Paulo (1990-2000). Em minhas investigações documentais relativas à CPT e 

ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), esporadicamente 

aparecia alguma pequena reportagem acerca do trabalho escravo. Tratava, em sua 

maioria, de trabalhadores escravizados na Amazônia, mostrando que os chamados 

peões eram enganados por representantes dos latifundiários e acabavam por se 

tornar escravos. 

Meu interesse pelo assunto se ampliou ao constatar empiricamente a 

existência de pessoas vítimas de violências em diferentes atividades laborais. Em 

2006, ao efetuar um levantamento bibliográfico nas bibliotecas da PUC/SP e da 

USP, consultei mais de 1.200 obras de História, Sociologia e Serviço Social e 

verifiquei a escassez de dissertações, teses e livros a respeito da temática. Em 

grande parte, estes trabalhos acadêmicos discutiam a questão do trabalho infantil. 

Isso me desafiou ainda mais a pesquisar o trabalho escravo contemporâneo. 

Percebi que, embora tenha havido avanços, a Academia ainda tem resistências a 

trabalhar o tema, talvez até por considerá-lo inexistente ou irrelevante.  

Ao iniciar a pesquisa, o recorte geográfico e cronológico era o trabalho 

escravo na Amazônia brasileira (1970-2003), particularmente nos estados do Pará 

e Maranhão, onde desenvolvi algumas investigações empíricas. Entretanto, no 

decorrer do processo, por diversos fatores, despertei especial interesse pelo estudo 

de uma realidade mais próxima, qual seja, a do trabalho escravo na cana-de-açúcar 

no estado de São Paulo, nas duas últimas décadas. A delimitação geográfica deveu-

se, sobretudo, ao fato de que São Paulo é o estado mais rico do país em torno do 

qual se veicula a idéia de que nele os direitos trabalhistas são respeitados, não 

havendo, portanto, casos de trabalho escravo. Em geral, as usinas de cana são 

consideradas pelo poder hegemônico como ícones do progresso e do 

desenvolvimento capitalista.  

O recorte cronológico teve como referência o ano de 1995, no qual o 

presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu publicamente a existência do 

trabalho escravo no Brasil. No seu governo, também foram criados mecanismos 

para combater o problema. Como abordo neste texto, o trabalho escravo 

contemporâneo reproduz características antigas e introduz aspectos novos. 

Reveste-se de elementos que permanecem e outros que mudam com o passar do 

tempo. O próprio reconhecimento da continuidade do trabalho escravo em nossos 

dias é resultado de décadas de luta, sobretudo desenvolvida pela CPT e pelo Serviço 
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Pastoral dos Migrantes (SPM), que atuaram a fim de cunhar o conceito e criar 

estratégias para pressionar o governo.  

Analisando situações que se mantém no denominado “Brasil profundo” – 

constituído por cenários dramáticos e cruciais ligados ao trabalho e à sobrevivência 

– percebi que existem questões, sujeitos e tempos que se entrecruzam e 

permanecem como desafios para o estudo e a atuação social. Constatei que há 

ainda um expressivo número de trabalhadores vivendo e trabalhando em condições 

desumanas. Julgo, pois, importante compreender a história da superexploração e 

do trabalho escravo no Brasil como parte da história social do trabalho. Por outro 

lado, também reputo essencial entender as inúmeras lutas por direitos e por 

liberdade como papel indispensável e determinante dos movimentos sociais. É 

fundamental dar visibilidade às lutas e resistências desses agentes sociais que, 

muitas vezes, são marginalizados por segmentos da sociedade neoliberal e pela 

própria historiografia. 

Nessa ótica, Silvia Lara (1995:46) afirma que a “inclusão dos excluídos” vem 

acompanhada, necessariamente, de uma nova abordagem da relação senhor – 

escravo. Para a autora, “ao tratarmos da escravidão e das relações entre senhores e 

escravos, tanto quanto ao tratarmos de qualquer outro tema histórico, lembramos, 

com Thompson, que as relações históricas são construídas por homens e mulheres 

num movimento constante, tecidas através de lutas, conflitos, resistências e 

acomodações, cheias de ambigüidades”. E prossegue: “Assim, as relações entre 

senhores e escravos são fruto das ações de senhores e de escravos, enquanto 

sujeitos históricos, tecidas nas experiências destes homens e mulheres diversos, 

imersos em uma vasta rede de relações pessoais de dominação e exploração”.  

Os sujeitos sociais, entidades e organismos da sociedade civil e do Estado 

que atuam no combate à exploração e/ou trabalho escravo no setor sucroalcooleiro 

em São Paulo são diversificados. Os cortadores de cana também são plurais no que 

se refere à sua procedência, faixa etária, história de vida e situações enfrentadas no 

dia-a-dia. Assim, a formulação do problema de pesquisa se constitui uma tarefa 

difícil sob todos os sentidos. Ao tratar desse desafio, Vieira (2007:38) afirma: “É o 

movimento constante que vai do empírico à teoria e vice-versa, demandando a 

elaboração ou reelaboração de noções, conceitos, categorias de análise, porque tais 

elementos, por mais abstratos que sejam, surgem de engajamentos empíricos e do 

diálogo com as evidências.” 
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De forma mais objetiva, optei por analisar a atuação da CPT e do SPM junto 

aos cortadores de cana (homens e mulheres) no estado de São Paulo, no período de 

1995 a 2010. Minha hipótese, confirmada nessa tese, é de que a Igreja Católica e, 

especificamente, as referidas pastorais sociais são fundamentais para dar 

notoriedade à questão e apoiar os cortadores de cana em suas lutas por melhores 

condições de vida. Nesse trabalho, tanto na pesquisa bibliográfica quanto empírica, 

privilegio o aspecto qualitativo sem ignorar o fator quantitativo que apresenta a 

amplitude do problema.  

Embora não pretenda aqui refletir sobre as relações de gênero, tive o 

cuidado de incluir a situação vivenciada pelas mulheres, evitando assim reforçar a 

exclusão, o preconceito e os estereótipos sobre elas.  Tanto na CPT como no SPM, 

no eito e noutros espaços sociais, há mulheres destemidas, lutadoras, ousadas, que 

fazem história e são excluídas. Como lembra Michelle Perrot (1988:185), 
 

da História, muitas vezes a mulher é excluída. É-o 
primeiramente ao nível do relato, o qual, passadas as efusões 
românticas, constitui-se como a representação do acontecimento 
político. O positivismo opera um verdadeiro recalcamento do 
tema feminino e, de modo mais geral, do cotidiano (...). “O ofício 
do historiador” é um ofício de homens que escrevem a história 
do masculino. Os campos que abordam são os da ação e do 
poder masculinos, mesmo quando anexam novos territórios. 
Econômica, a história ignora a mulher improdutiva. Social, ela 
privilegia as classes e negligencia os sexos. Cultural ou “mental”, 
ela fala do Homem em geral, tão assexuado quanto a 
Humanidade. Célebres – piedosas ou escandalosas –, as 
mulheres alimentam as crônicas da “pequena” história, meras 
coadjuvantes da História! 

 
 

 

A CPT e o SPM acompanham os trabalhadores na formação religiosa e 

política, realizando celebrações, visitas aos locais de trabalho, cursos, palestras, 

encontros etc. Desse modo, estimula-os a se organizarem e lutarem por seus 

direitos, desenvolvendo neles a consciência crítica e o fortalecimento de sua 

cidadania. Entre os agentes das pastorais sociais e os trabalhadores da cana-de-

açúcar, verifica-se uma diversificada formação intelectual, com distintas histórias 

de vida, visões políticas e sócio-culturais, o que gera múltiplas compreensões do 

que seja “fazer a história”. Na verdade, a história é um campo de possibilidades, 

como afirma Vieira et. all. (2007:11): 
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Imaginamos que a história é a experiência humana e que esta 
experiência, por ser contraditória, não tem um sentido único, 
homogêneo, linear, nem um único significado. Dessa forma, 
fazer história como conhecimento e como vivência é recuperar a 
ação dos diferentes grupos que nela atuam, procurando entender 
por que o processo tomou um dado rumo e não outro; significa 
resgatar as injunções que permitiram a concretização de uma 
possibilidade e não de outras. 
 
 

 

Conforme demonstro na tese, o conceito trabalho escravo2 contemporâneo 

é muito controvertido. Trata-se de uma categoria eminentemente política; um 

campo de disputas entre uma gama de sujeitos e grupos sociais com diversos 

interesses. A propósito, adverte Vieira (2007) que o processo de investigação não 

cabe em esquemas prévios, e as categorias que servem de apoio ao trabalho serão 

construídas no caminho da investigação. Priorizar categorias fixas, abstratas, 

instituídas, puramente analíticas, em detrimento da realidade significa perder de 

vista os processos constitutivos desse real. Todo conceito é histórico, construído em 

momentos determinados, por homens concretos. 

O entendimento de alguns intelectuais e agentes de pastoral, das diferentes 

situações dos trabalhadores como trabalho escravo é antiga. Entretanto, essa 

compreensão ganhou força a partir da década de 1970, com a participação da CPT, 

conforme passo a apresentar. Posteriormente retornarei à constituição do 

respectivo conceito com mais profundidade no capítulo I da parte II dessa tese.  

Em meados do século XIX, ainda no contexto da escravidão legalizada, 

Thomaz Davatz (1980), um dos primeiros estudiosos do assunto, denunciou, na 

Europa, a situação de suíços obrigados a trabalhar para pagar suposta dívida em 

uma fazenda de café em Ibiúna/SP. O empregador era o senador abolicionista e 

liberal Nicolau Vergueiro. Houve repercussão das notícias na Europa e no Brasil. 

Com o passar do tempo, ampliaram-se os estudos.  

                                                 
2. Conforme será apresentado, a formulação e o uso do conceito trabalho escravo é uma “tradução” 

feita pela CPT – e usada socialmente – da expressão jurídica “reduzir alguém a condição análoga 
à de escravo”, presente no artigo 149, do Código Penal Brasileiro. A minha opção nesta tese foi 
usar, tal qual a sociedade em geral, as expressões trabalho escravo e escravidão contemporâneos 
como sinônimos. Estes termos foram se firmando com o uso recorrente pelas pastorais sociais, 
movimentos populares, setores da mídia etc. Vale ressaltar que a precarização do trabalho é uma 
realidade nos contextos pesquisados, sendo a superexploração dos trabalhadores uma constante e 
há casos de escravidão. A ocorrência do trabalho escravo se dá, conforme José Filho (2006:126), 
“a partir do momento em que há o desrespeito ao atributo maior do ser humano que é a sua 
dignidade, e que ocorre, do ponto de vista do trabalho humano, quando é negado ao trabalhador 
um conjunto mínimo de direitos que a Organização Internacional do Trabalho convencionou 
denominar trabalho decente, e que são os direitos humanos específicos dos trabalhadores”. 
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A partir dos anos 1920, Euclides da Cunha e, depois, Ferreira de Castro, 

registraram problemas similares enfrentados por seringueiros na Amazônia, onde 

homens eram acorrentados por dívidas. Em um conto, o escritor goiano Bernardo 

Elis retratou a situação de Supriano, um trabalhador rural endividado por não ser 

proprietário de um meio de produção. De igual modo, o frade dominicano José 

Audrin escreveu sobre índios do Araguaia arrastados “para os trabalhos inumanos 

das matas, feito escravos durante longos meses. Daí voltavam aniquilados e 

afetados de certas doenças (...) e deixavam seus ossos ao longo das cachoeiras” 

(Figueira e Prado, 2008:92). 

Em 1971, dom Pedro Casaldáliga, atuando no Mato Grosso, através da Carta 

Pastoral intitulada Uma Igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a 

marginalização social, denunciou a concentração de terras e a escravidão no 

Brasil. Essa situação era um desdobramento da atuação de grandes grupos 

econômicos na Amazônia com o apoio do governo militar. O texto do religioso 

obteve grande repercussão e suscitou reações diversas em âmbito nacional e 

internacional. “Dos longínquos, desconhecidos e esquecidos fundos do sertão do 

Araguaia, seu testemunho irradiou pelo Brasil e o mundo uma energia nova que 

transformou vidas, comunidades e consciências”.3 

Depois disso, vários pesquisadores abordaram o trabalho escravo 

contemporâneo. Entre eles, a antropóloga Neide Esterci que utilizou o termo 

“imobilização” do trabalhador em obras como Escravos da desigualdade (1994) e 

Conflito no Araguaia: peões e posseiros contra a grande empresa (1987). O 

sociólogo José de Souza Martins preferiu o conceito “coerção”. O também sociólogo 

Octavio Ianni trouxe reflexões importantes sobre a desagregação da sociedade 

escravista e a redefinição social do negro em sua obra As metamorfoses do escravo 

(1998). Em A luta pela terra (1979), apontou questões como a grilagem de terras, a 

violência e a peonagem na Amazônia brasileira.  

Na mesma direção, Ricardo Rezende Figueira, em sua obra intitulada 

Pisando fora da própria sombra: a escravidão por dívida no Brasil 

contemporâneo apresentou a realidade do trabalho escravo naquela região. Do 

mesmo modo, estudiosos como Maria Aparecida de Moraes Silva, Kevin Bales, 

Edward Palmer Thompson, Eric Hobsbawm e Boris Fausto serviram de suporte 

teórico e historiográfico para o presente trabalho. 

                                                 
3. Cf. Conflitos no Campo – Brasil 2007. CPT Nacional, Goiânia/GO, 2007, p.3. 
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Historicamente, a produção literária sobre o trabalho escravo esteve 

relacionada, sobretudo, aos seringueiros e aos peões na Amazônia. Entretanto, 

quando se começou a perceber e dar visibilidade, em 2004, às mortes por exaustão 

na cana-de-açúcar em São Paulo – a “morte cansada” –, os olhares das pastorais 

sociais, movimentos populares, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e 

órgãos públicos se voltaram ao setor sucroalcooleiro. As abordagens do tema em 

jornais, revistas, cartilhas, relatórios, fotografias, charges, pinturas, filmes, vídeos e 

outros meios aumentaram consideravelmente, utilizando-se de maneira expressiva 

o conceito “trabalho escravo”. 

Nesta tese, procurei considerar as fontes em sua intrínseca relação com a 

metodologia adotada e a minha concepção de história, a qual está em consonância 

com o poeta Ferreira Gullar. Para ele, “a história humana não se desenrola apenas 

nos campos de batalha e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos 

quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogo, nos 

prostíbulos, nos colégios, nas ruínas, nos namoros de esquina”.  E acrescenta: 

“Disso quis eu fazer a minha poesia, dessa matéria humilde e humilhada, dessa 

vida obscura e injustiçada, porque o canto não pode ser uma traição à vida, e só é 

justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas que não têm 

voz”.4  

Nessa perspectiva, o historiador Marc Bloch afirma: “As fontes só falam 

utilmente se soubermos fazer-lhes as perguntas adequadas”. Mas, tais perguntas – 

diz ele – “não decorrem das próprias fontes, não nascem delas, e sim da cultura 

histórica do pesquisador, da sua base teórica, de mil conhecimentos externos 

àquele documento com que estiver trabalhando no momento” (apud Cardoso, 

1981:46-47). Portanto, os documentos requerem perguntas adequadas. Essa 

adequação, conforme Maria Vieira, resulta de mútua determinação do sujeito e do 

objeto, ou seja, a fonte participa das perguntas que o pesquisador lhe faz. Ela 

salienta que esta diferença fica patente quando Ciro Flamarion Cardoso expressa a 

sua concepção de história:  
 

A história é, para nós, uma ciência em construção. Num certo 
sentido, isto é verdadeiro para qualquer ciência: vimos que os 
cientistas já não buscam verdades absolutas e eternas. No caso 
da história, porém, além deste sentido geral, queremos dizer 
com “ciência em construção” que a conquista do seu método 

                                                 
4. Cf.  http://literal.terra.com.br/ferreira_gullar/porelemesmo/corpo  
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científico ainda não é completa, que os historiadores ainda estão 
descobrindo os meios de análise adequados ao seu objeto 
(idem). 

 
 
 

Ao refletir sobre as fontes utilizadas pelos historiadores para analisar 

adequadamente o objeto investigado, Peter Burke tece críticas e oferece pistas para 

o trabalho investigativo, ampliando assim a percepção e as possibilidades de 

descobertas. Para Burke (2004:12), “é bem possível que historiadores ainda não 

considerem a evidência de imagens com bastante seriedade, a tal ponto que uma 

discussão recente falou da ‘invisibilidade do visual’”. E continua: “Como observado 

por um historiador da arte, ‘historiadores (...) preferem lidar com textos e fatos 

políticos ou econômicos e não com os níveis mais profundos de experiência que as 

imagens sondam’, enquanto outro historiador refere-se à ‘condescendência em 

relação a imagens’ que isto implica.”  

As fontes consultadas para esta pesquisa foram diversificadas. Não só estive 

atento às falas e aos escritos, mas também às imagens. Sobre estas, Pierre 

Francastel em sua obra A realidade figurativa, afirma: “O conhecimento das 

imagens, de sua origem, suas leis é uma das chaves de nosso tempo. (...) É o meio 

também de julgar o passado com olhos novos e pedir-lhes esclarecimentos 

condizentes com nossas preocupações presentes, refazendo uma vez mais a história 

à nossa medida, como é o direito e dever de cada geração” (apud Boris Kossoy, 

2001:25). O entendimento de Kossoy (2001:55) é semelhante ao de Francastel. Em 

suas palavras:  
 

Assim as imagens que contenham um reconhecido valor 
documentário são importantes para os estudos específicos nas 
áreas da arquitetura, antropologia, etnologia, arqueologia, 
história social e demais ramos do saber, pois representam um 
meio de conhecimento da cena passada e, portanto, uma 
possibilidade de resgate da memória visual do homem e do seu 
entorno sociocultural. Trata-se da fotografia enquanto 
instrumento de pesquisa, análise e interpretação da vida 
histórica. 

 
 

Uma fotografia é sempre um recorte, uma parte de uma dada realidade 

social. O quadro da câmera recorta e exclui o que não se pôde ou não se quis 

contemplar. A manipulação da imagem visual pode ser mais sutil e oculta, mas ela 

é claramente ideológica. Atento a isso, Arlindo Machado (1984:77) afirma: 
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Toda fotografia, seja qual for o referente que a motiva, é sempre 
um retângulo que recorta o visível. O primeiro papel da 
fotografia é selecionar e destacar um campo significante, limitá-
lo pelas bordas do quadro, isolá-lo da zona circunvizinha que é a 
sua continuidade censurada. O quadro da câmera é uma espécie 
de tesoura que recorta aquilo que deve ser valorizado, que separa 
o que é importante para os interesses da enunciação do que é 
acessório, que estabelece logo de início uma primeira 
organização das coisas visíveis (...). Porque tanto o pintor como 
o fotógrafo precisam sempre efetuar uma escolha, para recortar 
na continuidade do mundo o campo significante que lhes 
interessa. 

 
 
 

O reconhecimento pelos autores acima, do uso das imagens como 

documentos possibilitando refazer a história à luz do nosso tempo é explícito. 

Todavia, ainda segundo Boris Kossoy (2001:28): “a fotografia, entretanto, ainda 

não alcançou plenamente o status de documento (que, no sentido tradicional do 

termo, sempre significou o documento escrito, manuscrito, impresso na sua 

enorme variedade).” 

Embora na fotografia seja possível conseguir várias informações, nem todos 

estão preparados para apreendê-las em sua plenitude e avaliar que a escolha feita 

pelo fotógrafo nunca é inocente nem gratuita. De acordo com Bauer e Gaskell 

(2002:148), no que diz respeito à sua interpretação, esta “exige uma leitura tanto 

das presenças quanto das ausências de um registro visual, e enquanto algumas das 

ausências podem ser explicadas pelas características de custo ocasional (quem 

carrega a câmera, quando, onde e por quê?), a homogeneidade das imagens 

registradas deve comportar um peso semântico”. 

Nessa ótica, um exemplo ilustrativo é o livro produzido pela União da 

Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA),5 intitulado Novas Fronteiras do Etanol – 

Os Desafios da Energia no Século 21, no qual há textos e imagens com temas 

diversos. Aparecem fotografias das instalações da usina, mostrando a opulência, as 

máquinas, as tecnologias de ponta, a limpeza e a segurança. Por sua vez, os poucos 

trabalhadores que aparecem estão devidamente uniformizados e com 

equipamentos de proteção individual. Possivelmente são técnicos ou engenheiros. 

                                                 
5. “A UNICA é a maior organização representativa do setor de açúcar e bioetanol do Brasil. Sua 

criação, em 1997, resultou da fusão de diversas organizações setoriais do estado de São Paulo, 
após a desregulamentação do setor no País. A associação se expressa e atua em sintonia com os 
interesses dos produtores de açúcar, etanol e bioeletricidade tanto no Brasil como ao redor do 
mundo. As 123 companhias associadas à UNICA são responsáveis por mais de 50% do etanol e 
60% do açúcar produzidos no Brasil” (Cf. http://www.unica.com.br/quemsomos). 
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Chama à atenção a ausência dos cortadores de cana no eito. Não há, sequer, um 

deles, nem homem nem mulher. É como se eles não existissem para esta entidade. 

Para João Roberto Ripper, que há décadas fotografa trabalhadores 

escravizados no Brasil, as fotografias são fundamentais “porque se a sociedade não 

vê determinadas imagens, ela acha que essas realidades não existem. Assim, não 

tem um julgamento adequado sobre aquele contexto”. E acrescenta: “É importante 

também a forma como se mostra essas pessoas trabalhando. Se forem mostradas 

destacando sua humanidade, quem olha passa a ter um bem querer e é ganho pela 

causa delas. Com isso você ajuda a somar pessoas numa luta contra esse tipo de 

exploração, desigualdade ou discriminação.”6 

A presente pesquisa também privilegiou o estudo de fontes 

cinematográficas. Para tanto, analisei diversos filmes e documentários, entre os 

quais: Nas terras do Bem-Virá; Aprisionados por promessas; Trabalho escravo: 

de olho aberto para não virar escravo; Expedito: em busca de outros nortes; 

Migrantes; Quadra fechada; Quanto vale ou é por quilo?; Cidadania e direitos 

humanos. Essas fontes são importantes porque fornecem, além das imagens 

capturadas in loco, depoimentos dos escravos, dos latifundiários e análises de 

intelectuais e militantes sobre a escravidão contemporânea. Apontam ainda as 

mudanças e as permanências do trabalho escravo no processo histórico. 

Assim como a fotografia, segundo alguns estudiosos, filmes e documentários 

são fontes habitualmente menos utilizados pelos historiadores (Cf. Ramos, 

2002:16-17). Todavia, estes fornecem grande contribuição para a História. Citando 

Edgard Morin, Marc Ferro (1992:86) afirma: “O filme tem essa capacidade de 

desestruturar aquilo que diversas gerações de homens de Estado e pensadores 

conseguiram ordenar num belo equilíbrio. (...) A câmera revela seu funcionamento 

real, diz mais sobre cada um do que seria desejável de se mostrar. Ela desvenda o 

segredo, apresenta o avesso de uma sociedade, seus lapsos. Ela atinge suas 

estruturas”. Ferro salienta a necessidade de partir das imagens. Não buscar nelas 

somente ilustração, confirmação ou o desmentido do outro saber que é o da 

tradição escrita. Na sua avaliação,  
 
 

os historiadores já recolocaram em seu lugar legítimo as fontes 
de origem popular, primeiro as escritas, depois as não-escritas: 
o folclore, as artes e as tradições populares. Resta agora 

                                                 
6. João Roberto Ripper é formado em jornalismo. Entrevista concedida em 15 de agosto de 2009. 
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estudar o filme, associá-lo com o mundo que o produz. Qual é 
a hipótese? Que o filme, imagem ou não da realidade, 
documento ou ficção, intriga autêntica ou pura invenção, é 
História. E qual o postulado? Que aquilo que não aconteceu (e 
por que não aquilo que aconteceu?), as crenças, as intenções, o 
imaginário do homem, são tão História quanto a História 
(Ferro, 1992:86). 

 

 

As técnicas de pesquisa priorizaram a história oral por meio de entrevistas e 

depoimentos. As entrevistas foram feitas prioritariamente no estado de São Paulo, 

espaço geográfico delineado para este estudo. Todavia, também entrevistei 

diferentes sujeitos sociais que mantém algum tipo de afinidade com o tema, tanto 

noutros estados do Brasil como no exterior. Durante os quatro anos em que 

desenvolvi esta pesquisa, participei de vários eventos nos estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará e Amazonas. Estudei e pesquisei por cinco 

meses em Portugal, no primeiro semestre de 2009, quando realizei estágio doutoral 

no Centro de Estudos Sociais (CES), em Coimbra. 

Das 36 horas de gravações efetuadas, 28 horas foram de entrevistas e 8 

horas de depoimentos, exposições e palestras. Entrevistei promotores de justiça, 

juízes, ministros, procuradores do trabalho, fiscais do trabalho, agentes de pastoral 

da CPT e do SPM de vários estados do Brasil, freiras, padres, bispos, leigos, 

professores universitários, pesquisadores, sindicalistas e trabalhadores da cana-de-

açúcar. Em Portugal, tive a oportunidade de entrevistar diversos professores da 

Universidade de Coimbra, entre os quais Boaventura de Sousa Santos, José Manuel 

Pureza, Elísio Estanque e Graça Capinha.  Participei de simpósios internacionais 

com a presença de pesquisadores de vários continentes. Gravei palestras e pude 

argüir sujeitos como os ex-ministros Tarso Genro e Luis Carlos Bresser Pereira. 

Os jornais também foram fontes importantes para esta pesquisa. Entretanto, 

na ótica de Lilia Schwarcz (1987), eles precisam ser entendidos como “produto 

social”, resultado de um ofício exercido e socialmente reconhecido, constituindo-se 

como um objeto de expectativas, posições e representações específicas. É 

importante “apreendê-lo enquanto ‘grupo de variantes’, ou seja, como leituras 

passíveis de restabelecer a diversidade de concepções e interpretações sem que se 

busque uma versão ‘definitiva’ e por isso a mais ‘verdadeira’” (Cf. Schwarcz, 

1987:261). Assim como Schwarcz, entendo que as idéias impressas nos jornais 

precisam ser apreendidas não enquanto “expressão verdadeira” de uma época ou 
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como veículo imparcial de “transmissão de informações”; antes como meio que 

veicula interesses e percepções de grupos que os produzem. 

Esta tese está organizada em duas partes. A primeira, tratando do trabalho 

escravo no processo histórico: mudanças e permanências, contém dois capítulos. 

No primeiro, intitulado trabalho escravo: uma realidade complexa, faço um breve 

resgate histórico da escravidão em vários países e no Brasil, apontando algumas de 

suas principais mudanças e permanências, desde a Antiguidade até os dias atuais. 

Em função do problema na atualidade ter adquirido maior visibilidade na 

Amazônia, apresento-o com mais detalhes naquele contexto, deslocando, em 

seguida, o olhar para outras regiões do país. Procuro descrever a existência das 

chamadas “redes da escravidão”, sendo a violência um dos principais fatores da sua 

manutenção. 

No segundo capítulo, que traz o título a usina canavieira em São Paulo e os 

escravos do progresso, abordo questões como: o trabalho escravo no contexto da 

usina canavieira no estado de São Paulo; a migração forçada dos trabalhadores que 

provém de regiões longínquas e acabam “vítimas” da superexploração e da 

escravidão. Ainda delineio a dura realidade desses sujeitos nas novas “senzalas” e 

no eito, bem como referencio algumas das consequências ambientais da usina, que 

degrada e “escraviza” a própria natureza. 

A segunda parte, a qual aborda perspectivas e reações diante do trabalho 

escravo, também é constituída de dois capítulos No primeiro, sobre as múltiplas 

interpretações do mesmo problema, busco demonstrar como os membros da 

Comissão Pastoral da Terra percebem as origens do trabalho escravo e como 

alguns intelectuais têm discutido a questão e influenciado na formulação deste 

conceito. Em seguida, apresento a atuação da CPT, sobretudo a partir da iniciativa 

de dom Pedro Casaldáliga em cunhar o conceito trabalho escravo. Na sequência, 

destaco as perspectivas e as vozes dos membros do SPM, dos trabalhadores, dos 

acadêmicos, da mídia, de ONGs e de usineiros sobre a mesma questão. As vozes 

são dissonantes, sendo a falta de consenso um elemento relevante para a análise.     

O papel dos novos abolicionistas é o tema do segundo capítulo. Nele, 

apresento a CPT e o SPM como órgãos importantes de atuação prática junto aos 

cortadores de cana no estado de São Paulo e no Brasil. Também demonstro 

algumas das principais denúncias feitas pela CPT aos organismos nacionais e 

internacionais sobre o trabalho escravo, bem como a importância dos usineiros 
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respeitarem os direitos trabalhistas e humanos, segundo os entrevistados. Ganha 

espaço ainda algumas das estratégias utilizadas pelos sujeitos da CPT e do SPM 

para conscientizar e organizar os cortadores de cana para enfrentarem as “redes” 

de trabalho escravo mantidas pelos donos do capital.  

Nas considerações finais, resgato as idéias mais significativas, reforço a 

centralidade da luta da Comissão Pastoral da Terra e do Serviço Pastoral do 

Migrante para a erradicação desse grave problema. Ao mesmo tempo, indico o 

desafio que permanece para toda a sociedade no que tange à superação dessa 

“chaga social”. Para finalizar, apresento de forma sintética, algumas sugestões 

concretas no sentido de contribuir na difícil tarefa de compreender, enfrentar e 

erradicar o trabalho escravo em São Paulo e no Brasil. Na minha concepção, nem a 

Ciência nem os cientistas são neutros. Sempre tomam partido, podendo e devendo 

intervir na realidade para promover melhorias sociais. 
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PARTE I –  O TRABALHO ESCRAVO NO PROCESSO                            

                 HISTÓRICO: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS 

 

     Os homens, pervertendo a igualdade da natureza, 
a distinguiram com dois nomes tão opostos,  

como são os de senhor e escravo.  
 

(Pe. Antônio Vieira) 
 
  
 

Capítulo I - Trabalho escravo: uma realidade complexa 
 
 

 O trabalho escravo está presente na contemporaneidade nos mais diferentes 

países, como será apresentado. É uma realidade complexa porque o seu 

entendimento abarca diferentes aspectos científicos e não-científicos. Vale 

ressaltar que a palavra “complexo” vem do latim complexus. Significa aquilo que é 

tecido em conjunto. Pela nossa constituição, nós humanos somos complexos. Isto 

porque estamos inscritos numa longa ordem biológica e somos produtores de 

cultura.  

  Conforme nos ensina Edgar Morin, somos 100% natureza e 100% cultura. O 

conhecimento complexo não está limitado à ciência, pois na literatura, na poesia, 

nas artes há um profundo conhecimento. Todas as grandes obras de arte possuem 

um profundo pensamento sobre a vida. Segundo Morin, precisamos romper com a 

noção de que devemos ter as artes de um lado e o pensamento científico do outro.7 

Nessa perspectiva, devemos investigar e tentar compreender o fenômeno trabalho 

escravo contemporâneo e tudo o que ele envolve. 

 

1. A escravidão no processo histórico 

 

A escravidão assumiu em cada período histórico contornos diferenciados. 

Apresentou nuances e elementos variáveis relacionados a fatores geográficos, 

econômicos, políticos, sociais, culturais e religiosos. Mas, a sua característica 

reveladora de uma prática desumana, que reduz “o outro” a objeto a ser 

                                                 
7. Cf. documentário intitulado Edgar Morin. Apresentação de Edgar de Assis Carvalho e 

participação especial de Edgar Morin. São Paulo: Paulus, s. d. 
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apropriado, se manteve. Para usar um velho bordão, a escravidão é tão antiga 

quanto à própria história da humanidade, sendo, portanto, quase impossível 

determinar o período e o local exato onde se iniciou e quais as suas causas reais nos 

primórdios. Na Bíblia Sagrada, há relatos de pessoas que já viviam na condição de 

escravos desde a época de Abraão (cf. Gn 9, 20-29), presumidamente por volta do 

século XIX a.C. (Pedroso 2006:20).  

 Na Antiguidade Clássica, na Grécia, particularmente na polis ateniense, 

muito embora o sistema político fosse a democracia, havia grande número de 

escravos por volta dos séculos V e IV a.C. Estes, assim como as mulheres e os 

estrangeiros (metecos) não eram considerados cidadãos, constituindo, portanto, a 

maioria da população ateniense. Estavam excluídos da participação política e da 

sua cidadania.  

 Na Península Itálica, a expansão romana ocorreu entre os séculos V e III 

a.C. A ação belicosa deu dinâmica própria à estrutura escravista que, estabelecida, 

passou a exigir novas conquistas para aumentar o número de cativos. Estes 

passavam cada vez mais a ser indispensáveis à estrutura socioeconômica do mundo 

romano, conforme entende o historiador Cláudio Vicentino (1997). Pelos registros 

arqueológicos, sabe-se que na denominada Antiguidade Oriental existiam seres 

humanos que já viviam na condição de escravos no Egito há pelo menos 3000 a.C. 

(Cardoso, 2003).  

  A Idade Média também foi marcada pela escravidão, embora até 

recentemente houvesse consenso de que naquele período ela fosse inexistente. Isso 

se deve à compreensão de estudiosos contemporâneos de que a escravatura 

desaparecera completamente da Europa desde os primeiros séculos da época 

medieval, por influência da Igreja. Verdade relativa aos países do Norte, tal 

asserção falseava a realidade das escravaturas sociais da zona mediterrânica, onde 

elas se mantiveram durante toda a Idade Média, alimentada em grande parte pelos 

conflitos que opuseram as duas principais civilizações da época: a cristã e a 

muçulmana (Jacques Heers, 1983). 

Na Idade Moderna e Contemporânea, o regime de escravidão apresentou 

elementos comuns e particularidades, permanecendo, de alguma forma, em quase 

todas as sociedades. A partir de 1531, os africanos foram trazidos para o Brasil na 

condição de escravos. Desde o século XVI, o seqüestro de pessoas do continente 

africano e sua escravização nas terras americanas tornaram-se um negócio 
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altamente lucrativo para setores da elite colonial e da burguesia das grandes 

metrópoles européias.  

 O tráfico de escravos para o continente americano foi intenso, sobretudo 

com o Brasil.8 No período colonial, os escravos foram os principais responsáveis 

pela produção de riquezas na cidade e no campo, de modo especial na cultura 

açucareira e, posteriormente, na atividade mineradora. Os senhores da Casa 

Grande dependiam dos escravos para desempenhar quase todos os tipos de 

trabalhos manuais no engenho, desde o preparo das roças até o fabrico do açúcar. 

Nas palavras de André Antonil, “os escravos servem ao senhor de engenho, em 

vários ofícios, além dos escravos de enxada e foice que tem nas fazendas e na 

moenda, e fora os mulatos e mulatas, negros e negras da casa, ou ocupados em 

outras partes, barqueiros, canoeiros, calafates, carapinas, carreiros, oleiros, 

vaqueiros, pastores e pescadores” (Apud Gorender, 1978:218). 

 A relação entre senhor e escravo, naquele período histórico, tinha como 

características principais a violência e o autoritarismo por parte dos senhores. 

Assim, estavam no mesmo cenário a opulência e a miséria, conforme descreve o 

padre Antônio Vieira (1999:37):  

 

Os senhores poucos, os escravos muitos; os senhores rompendo 
galas, os escravos despidos e nus; os senhores banqueteando, os 
escravos perecendo à fome; os senhores nadando em ouro e 
prata, os escravos carregados de ferros; os senhores tratando-os 
como brutos, os escravos adorando-os e temendo-os, como 
deuses; os senhores em pé, apontando para o açoite, como 
estátuas da soberba e da tirania, os escravos prostrados com as 
mãos atadas atrás, como imagens vilíssimas da servidão e 
espetáculos da extrema miséria. 

 
 

          Na Colônia, os escravos eram “as mãos” e “os pés” dos seus senhores, tanto 

no meio urbano como no meio rural. Dessa forma, o trabalho braçal foi 

socialmente visto pela elite branca com desdém, sendo entendido como “coisa de 

negro”. Ainda hoje persiste essa mentalidade na sociedade brasileira, onde o 

                                                 
8. Para a América, do século XVI ao XIX, foram embarcados cerca de 11.863.000 escravos e 

chegaram aos portos da diáspora entre 9.600.000 e 10.800.000. No mesmo período, 4.010.000 
indivíduos foram seqüestrados de suas terras de origem, na África, amontoados em porões 
asfixiantes de navios e trazidos como escravos ao Brasil. Hoje, o contingente dos afro-
descendentes chega a cerca de 80 milhões de pessoas, 46,2% da população nacional (Cf. Revista 
História Viva, junho de 2006, pp. 3-13). 
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homem branco tem a primazia do trabalho intelectual, restando ao negro, via-de-

regra, as atividades braçais.  

  Os escravos sempre lutaram, ou seja, nunca aceitaram passivamente a 

situação de miséria, humilhação, preconceito e exploração a que eram submetidos. 

É importante destacar que a resistência e a luta dos escravos receberam o apoio do 

conhecido movimento abolicionista9, o qual ganhou força a partir de 1880 com a 

aparição de associações, jornais e o avanço da propaganda abolicionista.  

   Mesmo havendo resistências internas e pressões internacionais para o fim 

da escravidão no Brasil, ela perdurou oficialmente por três séculos e meio, sendo 

abolida pela Lei Áurea10 no dia 13 de maio de 1888. Em apenas dois artigos, o 

referido documento determinava: “1º - É declarada extinta, desde a data desta Lei, 

a escravidão no Brasil; 2° - Revogam-se as disposições em contrário”. Dessa forma, 

o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão.11 Entretanto, o ato 

oficial teve mais impacto simbólico do que prático.   

 Desde os anos 1880, os negros e mulatos tinham poucas oportunidades e 

alternativas de trabalho. Não foram criadas condições para que esses contingentes 

fossem incluídos na nova ordem social. Após a libertação, os ex-escravos 

continuaram sofrendo todo tipo de preconceito e discriminação.12 Seguiram sendo 

                                                 
9. O movimento abolicionista foi composto por pessoas de condição social diversa, como 

intelectuais e escravos, negros e mestiços, que lutaram pela erradicação da escravidão do Brasil. 
Para Octavio Ianni (1988:205), “enfim, se o abolicionismo foi um fenômeno político 
aparentemente orientado em benefício dos cativos, e apesar das manisfestações exteriores 
nessa direção, ele foi essencialmente um movimento organizado e liderado pelos cidadãos 
livres, brancos, mulatos ou negros. No contexto histórico-econômico em que se manifestou, 
pode ser considerado um fenômeno ‘branco’, em nome do negro. Lutando pela abolição do 
trabalho escravizado, os brancos lutavam em beneficio dos seus próprios interesses, conforme 
estavam consubstanciados ou poderiam objetivar-se num sistema econômico-social fundado no 
trabalho livre. Por isso é que o abolicionismo foi uma revolução ‘branca’, isto é, um movimento 
político que não se orientava no sentido de transformar, como se afirmava, o escravo em 
cidadão, mas transfigurar o trabalho escravo em trabalho livre”. 

 

10. A Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel Cristina Leopoldina de Bragança que governava 
interinamente o país na ausência de seu pai, D. Pedro II. 

 

11. Conforme o Jornal Folha de S. Paulo, 09/06/2002, A 18, “o Brasil e Cuba foram os últimos 
países a abolir a escravidão. Foram apenas os últimos países não-africanos a fazê-lo. Em 1903 
havia cerca de 1 milhão de escravos na região do Sudão. Lá os ingleses só impuseram uma lei de 
ventre livre em 1901. Serra Leoa aboliu a escravidão em 1928. A Etiópia, em 1942. Na Arábia 
Saudita, velha compradora de escravos africanos, a escravidão acabou em 1962”. 

 

12. Para Octavio Ianni (1988:219-220), “em conseqüência, o preconceito contra o negro e o mulato, 
ainda no período escravista, é um fenômeno que exprime a negação da negação, isto é, revela já 
então o germe da nova ‘submissão’ do negro livre. O preconceito, como expressão das 
contradições próprias à disposição hierarquizada das camadas sociais, subsiste ao mundo onde 
estas persistem. Produto de um sistema econômico-social em que os indivíduos estão 
ordenados assimetricamente, as avaliações negativas dos negros e mulatos pelos brancos serão 
redefinidas no novo sistema econômico-social, onde também vigorará uma distribuição 
bipolarizada dos indivíduos”. 
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tratados com diversas expressões estereotipadas: sujo, boçal, estúpido, atrasado, 

traiçoeiro, mentiroso, bruto, imoral, degenerado... Sobre esse quadro, Octavio 

Ianni (1988:225-226) entende que 

 

São essas as singularidades do regime especialmente no que ele 
afeta os componentes dinâmicos da personalidade do negro, que 
recolocam a “lei áurea” como o último ato da ordem escravista 
contra os cativos. Sob certo aspecto, os brancos, ao proclamarem 
a libertação de negros e mulatos, retiram-lhes, juntamente com a 
destruição dos fundamentos econômicos e jurídicos da 
dominação de casta, também a segurança econômica. O escravo 
ganha a liberdade e perde as garantias de subsistência que o 
regime lhe dava. Nesse sem, essa foi a derradeira manifestação 
da condição alienada em que foram mantidos os escravos. Como 
a grande maioria destes não foi preparada nem tinha condições, 
como as tinham alguns da cidade e domésticos, para preparar-se 
para a liberdade de ganhar o seu sustento com o produto da 
força de trabalho vendida livremente, a abolição foi uma espécie 
de logro a que alguns não resistiram, regredindo a um estado de 
anomia fatal. 

 
 

  Como se pode perceber, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, porém 

“esqueceu” de assinar a “carteira de trabalho” daqueles trabalhadores e 

trabalhadoras. “Analisando o cotidiano do ex-escravo, verificamos que as condições 

e as oportunidades de trabalho oferecidas pouco diferiam de uma escravidão 

disfarçada. Apesar de livres por lei, os negros e seus descendentes continuavam 

vivendo na condição de servo ou criado”. Essa é a compreensão da historiadora 

Maria Carneiro para quem “raras eram as profissões às quais os negros conseguiam 

ter acesso. Livres e analfabetos, tentavam vender cestos, galinhas, doces, tabaco” 

(1996:16). 

 Na avaliação da autora, os libertos continuaram a viver à margem da 

economia brasileira, entregues à fome, à miséria e aos castigos corporais. Na 

maioria dos casos, ser livre ou escravo não mudava a situação precária da vida. A 

fome e o abandono, segundo Carneiro, os levavam ao alcoolismo, ao crime e 

mesmo à loucura. As condições insalubres em que viviam e os maus-tratos a que 

eram submetidos favoreciam a manifestação de doenças e os surtos de insanidade. 

De acordo com Flávia Piovesan, “houve a abolição da escravidão, mas não 

existiu um processo, um pacto social e político includentes dessa população que 

tampouco a condição de humanidade tinha”. Ela esclarece ainda “que durante 

séculos foi negada a condição de humanidade à população afrodescendente a qual 
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foi coisificada. A abolição da escravidão não foi um processo capaz de trazer a 

mínima possibilidade de inclusão social daqueles escravos.”13 Estas afirmações são 

importantes, pois revelam a condição dos ex-escravos, os quais, abandonados à 

própria sorte, enfrentaram todo tipo de dificuldade e adversidade: falta de terra, de 

moradia e de trabalho; preconceito e discriminação de raça, de classe social e de 

outras ordens. 

Alguns estudiosos entendem que a restituição da liberdade aos negros só 

teria sido efetiva se tivesse vindo acompanhada de diversas medidas que lhes 

assegurasse real integração à nova sociedade que se construía, entre elas, o acesso a 

terra.14 Porém, tanto no meio rural como no urbano, a liberdade advinda com a Lei 

Áurea representou mais um passaporte de exclusão do que um convite à 

participação igual e efetiva no mundo do trabalho livre. Assim, os negros e seus 

descendentes vêm desde então construindo sua história a despeito de tudo o que 

lhes foi e continua sendo negado nos espaços que conseguiram ocupar. Nesse 

quadro, para Silvia Lara (1995:43), a historiografia na sua vertente mais 

tradicional, postula a tese da “substituição” do escravo pelo trabalhador livre; e o 

negro escravo desaparece da história sendo substituído pelo imigrante europeu.  

 

A abundante historiografia sobre a “transição”, apesar de sua 
diversidade, efetua um procedimento comum: pretende 
estabelecer uma teoria explicativa para a “passagem” do mundo 
da escravidão (aquele no qual o trabalho foi realizado Poe seres 
coisificados, destituídos de tradições pelo mecanismo do tráfico, 
seres aniquilados pela compulsão violenta da escravidão para os 
quais só resta a fuga ou a morte) ao universo do trabalho livre, 
assalariado (no qual, finalmente, podemos encontrar sujeitos 
históricos). Na sua vertente mais tradicional, a historiografia 
postula a tese da “substituição” do escravo pelo trabalhador 

                                                 
13. Flávia Piovesan, professora da Pós-graduação da PUC/SP e procuradora do estado de São Paulo.  

Entrevista concedida em 16 de junho de 2008. 
 

14. Para Boris Fausto (1997:197), “1850 não assinalou no Brasil apenas a metade do século. Foi o 
ano de várias medidas que tentavam mudar a fisionomia do país, encaminhando-o para o que 
então se considerava modernidade. Extingui-se o tráfico de escravos, promulgou-se a Lei de 
Terras, centralizou-se a Guarda Nacional e foi aprovado o primeiro Código Comercial”. Ainda 
nessa direção Sakamoto (2007:22) afirma: “Com o fim do tráfico e o livre mercado de trabalho 
despontando no horizonte, o governo brasileiro foi obrigado a tomar medidas para impedir o 
acesso à terra, mantendo a mão-de-obra reprimida e alijada de seus meios de produção. Dessa 
maneira, a Lei de Terras, nascida do fim do tráfico de escravos, está na origem da exploração do 
trabalhador rural e, portanto, da escravidão contemporânea. As legislações que se sucederam a 
ela e trataram do assunto apenas reafirmaram medidas para garantir a existência de um 
contingente de reserva de mão-de-obra sem acesso à terra, mantendo baixo o nível de 
remuneração e de condições de trabalho. Com a Lei de 1850 estava formatada uma nova 
estrutura – para substituir aquela que seria extinta em maio de 1888 – para sujeitar os 
trabalhadores”. 
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livre; e o negro escravo desaparece da história substituído pelo 
imigrante europeu. Imbuídos do espírito de Rui Barbosa, os 
historiadores apagam da história social do trabalho no Brasil a 
“nódoa” da escravidão. Assim, se o escravo não pertence ao 
universo dos trabalhadores, também o ex-escravo é excluído. 
Esta ruptura essencial da história no Brasil, de tão reiterada, já 
nos aparece bem natural. 

 
 

Nessa conjuntura, marcada por mudanças profundas na sociedade, é 

possível depreender que a falta de um projeto político, econômico e social que 

objetivasse integrar os ex-escravos, os colocou em uma situação de miséria e de 

vulnerabilidade, sendo obrigados a trabalhar e viver em condições desumanas. A 

escravidão, base na qual o Brasil foi fundado, é uma marca negativa que deixou o 

seu legado, as suas reminiscências. O entendimento de José Novaes é o de que a 

escravidão nunca acabou.  Ele afirma: “Eu acredito que ela nunca deixou de existir. 

Se você fizer um resgate histórico, perceberá que são mudanças de relações de 

trabalho no campo que apenas ganha formas diferenciadas”.15  

Avaliar o contexto social no qual o trabalho escravo contemporâneo está 

inserido, se houve melhora em relação ao século XIX, é um grande desafio, talvez 

um exercício analítico impossível. Entretanto, pode-se afirmar que esse fenômeno é 

mais sutil, mais velado. O seu grau de agressividade, de violência, pode ser até 

menor, mas tal distinção é ainda de mais difícil avaliação. Esse fenômeno persiste e 

pode ser verificado em vários países, nas mais diferentes formas e múltiplas 

atividades laborais, como veremos a seguir.  

 
 

  2. Trabalho escravo no mundo atual 
 

 

Combinando elementos do velho e do novo, o fenômeno acima delineado 

permanece na atualidade, não obstante aos avanços da modernidade. A escravatura 

é um negócio sombrio, clandestino, ilegal e perigoso. Por isso, é difícil ou mesmo 

impossível obter o número exato de pessoas escravizadas, como mostra Kevin 

Bales (2001:18): “A minha melhor estimativa sobre o número de escravos no 

mundo é hoje de 27 milhões (...). A maior parte desses 27 milhões, talvez entre 15 e 

20 milhões, é representada por trabalho escravo na Índia, no Paquistão, no 

                                                 
15. José Roberto Novaes é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). Desenvolve pesquisas sobre o trabalho no campo, a inovação tecnológica na 
agricultura, migrações e memória. Entrevista concedida em 08 de junho de 2008. 
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Bangladesh e no Nepal”. O autor informa em quais condições esse fenômeno 

ocorre: 
 

O trabalho escravo ou servidão por dívidas acontece quando as 
pessoas se entregam à escravidão como garantia por um 
empréstimo ou quando herdam uma dívida de um familiar. Fora 
disso, a escravatura tende a concentrar-se no Sul da Ásia, na 
África Ocidental, e em partes da América do Sul (mas há alguns 
escravos em quase todos os países do mundo, incluindo os 
Estados Unidos, o Japão, e muitos países europeus). Há hoje 
mais escravos vivos do que todas as pessoas capturadas na África 
no tempo do comércio transatlântico de escravos. Dito de outra 
maneira, a população escrava é hoje maior do que a população 
do Canadá, e seis vezes maior que a população de Israel 
(2001:18-19). 
 
 

 Bales discorre ainda sobre as atividades laborais desenvolvidas. Esses seres 

humanos são usados no trabalho simples, tradicional, sem a tecnologia. A maior 

parte dos escravos trabalha na agricultura, mas são aproveitados também em 

outros tipos de trabalho: fabrico de tijolos, em minas e pedreiras, na prostituição, 

lapidação de pedras e de jóias, produção de tecidos e de tapetes e serviços 

domésticos. Eles derrubam florestas, fazem carvão e trabalham em lojas. Muito 

desse trabalho, segundo o autor, destina-se a venda e consumo local, mas os 

produtos feitos por escravos chegam às casas em todo o mundo. 

  A escravatura atinge pessoas adultas e também crianças, em países pobres e 

ricos. Para Kevin Bales (2001:11), “essa escravatura não existe só em Paris. Em 

Londres, Nova Iorque, Zurique, Los Angeles, e pelo mundo afora, as crianças são 

brutalizadas como escravos domésticos. E são apenas um pequeno grupo de 

escravos do mundo (...). Por todo o mundo os escravos trabalham e suam e 

constroem e sofrem. Os escravos no Paquistão podem ter fabricado os sapatos que 

nós calçamos e o tapete que pisamos”. O autor continua: “Os escravos das Caraíbas 

podem ter posto o açúcar na nossa cozinha e os brinquedos nas mãos dos nossos 

filhos. Na Índia, eles podem ter cosido a camisa que vestimos e polido o anel do 

nosso dedo. E não lhes pagam nada”. 

 A escravidão é um horror do passado que continua presente, com muito 

vigor em todo o mundo. Ela nos toca diretamente quando consumimos produtos 

feitos com mão-de-obra escrava, entre outros, vestuário, jóias, móveis etc. As 

nossas vidas também são tocadas pelo trabalho escravo de forma indireta. Nas 

palavras de Bales (2001:12), os escravos: 
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fizeram os tijolos para a fábrica que produziu o aparelho de TV 
que nós vemos. No Brasil, os escravos produziram o carvão que 
temperou o aço que fez as molas do nosso carro e a lâmina do 
cortador de relva. Os escravos cultivaram o arroz que alimentou 
as mulheres que teceram o belo pano que você usa nos 
cortinados. A sua carteira de investimentos e o seu fundo mútuo 
de pensões possuem títulos de empresas que utilizam trabalho 
escravo no mundo em vias de desenvolvimento. Os escravos 
mantêm baixos os seus custos e altos os lucros dos seus 
investimentos.  

 
 

 O autor aponta as diferentes formas através das quais o trabalho escravo 

beneficia a sociedade, direta ou indiretamente. Isso se constata com a aquisição de 

determinados produtos e ao fazermos aplicações financeiras em empresas que se 

utilizam da mão-de-obra escrava. O investidor pode ter consciência do problema e 

não se sensibilizar com ele ou mesmo desconhecer essa prática perversa adotada 

pelas empresas. Cabe frisar que esse fato não os absolve da conivência com a 

manutenção do trabalho escravo contemporâneo. 

  A utilização de escravos para inúmeros tipos de trabalhos é uma constante 

em todos os continentes. Na África também se presencia o drama da escravidão 

contemporânea. Este fenômeno tem-se agravado, penalizando principalmente 

mulheres e crianças. Conforme um estudo do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), a escravidão atinge hoje mais da metade das nações africanas. 

“O relatório analisa as informações coletadas em 53 países do continente. Os 

informes atestam que, em 34% dos casos, seu tráfico se volta para a Europa e 26% 

para o Oriente Médio e países árabes. O comércio de escravos no interior das 

fronteiras nacionais é um fenômeno comum e, sob certos aspectos, admitido com 

certa resignação em oito de cada dez países africanos”. E afirma ainda que “as 

causas da escravidão são várias. Entretanto, antes de mais nada, ela provém da 

extrema pobreza que enfraquece os laços familiares. As famílias aceitam qualquer 

solução para obter, de alguma forma, uma esperança de vida aos próprios filhos.”16 

  De acordo com a mesma fonte, há diversas escravidões. “De dez a quinze mil 

crianças do Mali, por exemplo, trabalham em plantações de cacau da Costa do 

Marfim. Muitos são vítimas do comércio de escravos. Em Níger, milhares de 

meninos foram ‘vendidos’ no interior do país e para ‘exportação’ nestes últimos dez 

anos. A maior parte foi entregue voluntariamente pela própria família ou 

                                                 
16. Cf. Ugo Piccoli. África: O drama da escravidão moderna. In: Revista Mundo e Missão: A Emoção 

de um Mundo Solidário. Novembro de 2006, Ano 13, N° 107, p.16. 



 36

‘comercializada’ através de intermediários.” Vale dizer também que “muitas 

crianças são também raptadas, como demonstram casos da província nigeriana de 

Sokoto, onde elas são negociadas por 100.000 nairas, cerca de mil dólares, para 

serem utilizadas como mão-de-obra barata ou como objeto sexual” (idem). 

 As causas da nova escravatura podem ser de ordem econômica, política, 

social e religiosa. A depender do contexto, pode haver uma conjugação desses 

fatores. Tendo como elemento justificador a religião e a cultura, segundo Bales 

(2001) milhares de meninas e mulheres jovens são dadas pelas famílias como 

escravas a sacerdotes feiticeiros locais no Sudoeste do Gana, no Togo, no Benim e 

no Sudoeste da Nigéria. Num costume muito estranho para as sensibilidades 

ocidentais, as moças são escravizadas a fim de expiar pecados cometidos por 

membros das suas famílias. As moças podem, na realidade, ser produtos de 

estupro, e a sua escravização é vista como uma maneira de apaziguar os deuses por 

esse ou por outros crimes cometidos pelos seus parentes do sexo masculino. 

 A escravização começa muito cedo. Aos dez anos, portanto ainda criança e 

sendo fundamental a virgindade, a menina é dada ao sacerdote local como escrava. 

Ao viver com ele, terá que cozinhar, limpar, cultivar os campos e servi-lo 

sexualmente. Após ter dado à luz a vários filhos, ele a libertará. Entretanto, a 

família da escrava deverá fornecer outra criança para substituí-la. Bales (2001:14) 

chama ainda a atenção sobre a legislação daquele país no que diz respeito à 

escravidão. Em suas palavras, “a Constituição do Gana proíbe a escravatura, mas a 

prática é justificada por motivos religiosos pelos aldeãos e pelos sacerdotes”. 

  Outra forma de escravidão que cresce vertiginosamente é a prostituição, 

inserida no contexto do comércio sexual. O uso, sobretudo de mulheres como 

prostitutas, garante altíssimos lucros a uma rede de traficantes em escala mundial. 

Na Tailândia, por exemplo, uma explosão populacional garantiu um excedente de 

escravos potenciais, enquanto a rápida mudança econômica levou à nova pobreza e 

ao desespero. Os escravagistas se utilizam de vários expedientes para atingir os 

seus objetivos: compra, mentira, violência, venda, exploração sexual e financeira, 

retenção de documentos, “endividamentos” etc.  

  Nessa questão desafiadora, Bales (2001:30) mostra como esse negócio se 

estrutura. “As raparigas podem ser vendidas pelos pais a um intermediário, ou 

ludibriadas por um agente; uma vez afastadas de suas casas, elas são brutalizadas e 

escravizadas, e depois vendidas ao dono de um bordel. Os donos de bordéis 
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colocam as raparigas em servidão por dívida e dizem-lhes que têm de pagar o seu 

preço de compra, mais os juros, por meio da prostituição.” O autor continua:  
 

Podem usar a astúcia legal ou um contrato – que muitas vezes 
especifica um emprego completamente diferente, com o trabalho 
numa fábrica – mas isso não é geralmente necessário. O cálculo 
da dívida e dos juros é, claro está, feito exclusivamente pelos 
donos dos bordéis e assim é manipulado para mostrar aquilo que 
eles querem. Usando esse truque, podem manter uma rapariga o 
tempo que quiserem, e não precisam de demonstrar qualquer 
propriedade legal. 

 
 

  Bales aponta ainda que “o bordel tem de alimentar a rapariga e mantê-la 

apresentável, mas se ela adoece ou fica ferida ou demasiada velha, é dispensada. 

Hoje, na Tailândia, a rapariga é muitas vezes abandonada quando tem um teste de 

HIV positivo”. O autor enfatiza que essa forma de servidão por dívida é 

extremamente lucrativa. Ele afirma: “Uma rapariga entre os doze e os quinze anos 

pode ser comprada por 800 a 2000 dólares, e os custos de gestão de um bordel e 

de alimentação das raparigas são relativamente baixos. O lucro chega a ser muitas 

vezes de 80 por cento ao ano. Esse tipo de retorno pode ser obtido de uma rapariga 

durante cinco a dez anos. Depois disso, em especial se ela se torna HIV positiva, a 

rapariga é abandonada” (Bales, 2001:30). A partir dessa prática desumana tão 

comum adotada pelos traficantes de pessoas e exploradores do comércio sexual, 

percebe-se com muita clareza que essas mulheres são descartáveis, tal qual um 

objeto de uso qualquer. 

  O tráfico de pessoas na atualidade se destaca por ser um dos tipos de 

comércio ilegal altamente lucrativo. Mulheres e crianças são os dois grupos mais 

vulneráveis ao tráfico de seres humanos, um crime transnacional cometido por 

redes difíceis de desmantelar. Essa prática é um atentado aos direitos humanos e 

uma forma de escravidão alicerçada em lógicas de exploração sexual e laboral, 

associado a fenômenos sociais como a pobreza e a exclusão social. A organização 

Juntos Contra o Tráfico de Seres Humanos, baseando-se em estimativas 

internacionais, refere que o tráfico de pessoas é o terceiro comércio ilegal mais 

lucrativo, depois do tráfico de armas e de drogas, gerando 27 bilhões de euros 

anuais. Segundo a Agência das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (ONUDC), 

todos os anos, 800 mil a 2,4 milhões de pessoas são vítimas do tráfico de seres 



 38

humanos no mundo.17 Várias campanhas são feitas no mundo para combater esse 

problema (anexo 1). 

Além das formas de escravidão acima referidas, há ainda muitas outras, 

como a escravidão de posse, escravidão por contrato, escravidão de guerra... Como 

já destacado, ela compõe a realidade social de todos os continentes, nas mais 

diferentes formas. Está inserida também em países ricos, desenvolvidos. Mais uma 

vez, Kevin Bales (2001:34-35) nos traz informações significativas a esse respeito:  
 

Uma recente investigação na Grã-Bretanha descobriu 
rapariguinhas mantidas em escravidão e obrigadas a 
prostituírem-se em Birmingham e em Manchester. Foram 
descobertos trabalhadores domésticos escravizados em Londres 
e Paris. Nos estados Unidos foram encontrados trabalhadores 
agrícolas fechados em barracões e a trabalhar no campo como 
escravos, vigiados por guardas armados. Mulheres tailandesas e 
filipinas escravizadas foram libertas de bordéis em Nova Iorque, 
Seattle e Los Angeles. Esta lista poderia prolongar-se. Quase 
todos os países em que a escravidão “não pode” existir têm 
escravos dentro das suas fronteiras – mas deve-se dizer, em 
números muito pequenos comparados com o subcontinente 
indiano e o Extremo Oriente. O ponto importante é que os 
escravos constituem uma vasta força de trabalho que suporta a 
economia global de que todos dependemos. 

 
  

  Além dos países apontados, em minhas pesquisas em Portugal averigüei 

casos de trabalho escravo em atividades agrícolas naquele país, bem como 

trabalhadores portugueses escravizados na Espanha e na Holanda. As estratégias 

utilizadas para o aliciamento dos trabalhadores pobres são muito semelhantes às 

do Brasil: falsas promessas, auxílio no transporte, na alimentação etc. Ao chegarem 

ao país no qual vão trabalhar, percebem que foram enganados, não tendo contrato 

de trabalho, vivendo em condições subumanas, com sobrecarga de trabalho, sem 

receberem horas extras etc. 

  Conforme venho demonstrando, a permanência do trabalho escravo em 

escala mundial é uma realidade sobre a qual a sociedade não deve continuar a 

ignorá-la. Dados da OIT informam que existem cerca de 1,3 milhões de 

trabalhadores forçados na América Latina e no Caribe, de um total de 12,3 milhões 

em todo o mundo, sendo que 75% dos trabalhadores forçados na América Latina 

são vítimas de coerção para a exploração do trabalho, enquanto o restante das 

vítimas está em trabalho forçado pelo Estado ou na exploração sexual comercial 

                                                 
17.  Cf. http://diario.iol.pt/sociedade/ultimas-tvi24-trafico-trafico-mulheres/1096515-4071.html 
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forçada. O rendimento estimado derivado do tráfico para trabalho forçado na 

América Latina e Caribe é de US$ 1,3 bilhões, sendo certo que 250 mil 

trabalhadores forçados, ou seja, 20% do número total na região, foram traficados 

internamente ou através das fronteiras (Cf. Vidotti, 2006:139). 

  O fator comum que leva os trabalhadores – homens, mulheres e crianças – a 

se submeterem ao trabalho escravo é a extrema pobreza. A América Latina 

“nasceu” rica, mas como nos ensina Eduardo Galeano, ela, com suas “veias 

abertas,” foi saqueada pelos colonizadores tal qual “porcos famintos anseiam pelo 

ouro” (1994:30). Hoje, com uma população em maioria absoluta empobrecida, são 

potencialmente vítimas do trabalho escravo.  

As práticas de violência e a violação aos direitos humanos emergem do livre 

império do capital que se apropria, muitas vezes de forma ilícita e injusta, de 

grandes extensões de terras. Baseados na produção de monoculturas para 

abastecer o mercado externo, tais latifúndios trazem como conseqüências 

imediatas a desestruturação da agricultura familiar e a utilização de trabalho 

forçado ou escravo. Na compreensão de Kevin Bales (2001:23), 
 

a modernização e a globalização da economia mundial quebrou 
(sic) essas famílias tradicionais e a pequena agricultura de 
subsistência que as mantinha. A mudança forçada da agricultura 
de subsistência para a agricultura comercial, a perda das terras 
comunitárias e as políticas governamentais que suprimem as 
receitas agrícolas a favor da comida barata para as cidades, tudo 
ajudou a arruinar milhões de camponeses e expulsá-los das suas 
terras – por vezes para a escravidão. 

 
 

A realidade apontada pelo autor se constata em várias regiões da América 

Latina. Na Colômbia, por exemplo, a pobreza crônica dos trabalhadores – pela 

perda de suas terras – e a falta de oportunidades pela desvalorização da agricultura 

os leva a condições de profunda exclusão, de marginalização social e escravidão. 

Naquele país, estimava-se que, 
 

em 2002, 79,7% da população rural estavam abaixo da linha de 
pobreza, dos quais 45,9% seriam indigentes ou de pobreza 
extrema. Por outro lado, os párias da terra, os deslocados pela 
violência no meio rural, terminam sofrendo a violência e a 
marginalidade urbanas. Para os camponeses excluídos da nova 
ordem, sem direito cidadão, lhes aguarda a má vida nas cidades 
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ou a condenação a um emprego precário, temporário, para viver 
mal no campo.18  

 
 

De acordo com a mesma fonte, após 157 anos da abolição da escravidão na 

Colômbia, os trabalhadores da cana-de-açúcar devem cortar, no mínimo, de 5 a 6 

toneladas diárias. As jornadas de trabalho variam de 12 a 14 horas e, na maioria, 

seus ganhos não superam o salário mínimo. Portanto, o desenvolvimento da 

cultura canavieira caminha de mãos dadas com o trabalho escravo, inicialmente 

utilizando o braço indígena e, após, o africano. Devido aos incentivos que a Coroa 

espanhola oferecia aos plantadores, que depois se transformaram em subsídios, as 

unidades produtoras de cana absorveram o maior número de escravos. 

Tal como a Colômbia, a situação dos trabalhadores e trabalhadoras na 

agroindústria da cana-de-açúcar em países da América Central são de intensa 

precarização. Na Nicarágua e Costa Rica, por exemplo, “as condições de trabalho 

são duras, a violação dos direitos trabalhistas é generalizada e as condições de 

contratação são precárias e flexibilizadas, isto é, não se respeita absolutamente a 

legislação trabalhista, em prejuízo direto da pessoa trabalhadora”. Já na Costa Rica 

“as mulheres participam de forma desigual no processo produtivo, e são mais 

vulneráveis à violação de seus direitos pelo fato de serem contratadas de forma 

verbal e indireta. As mulheres não recebem seu pagamento diretamente, este é 

entregue para o homem que disser ser seu companheiro”.19 

Ainda segundo a mesma fonte, naquele país, as jornadas de trabalho 

superam às 8 horas, chegando a ser de 10, 12 horas diárias. Os trabalhadores não 

contam com seguro social, seguro por riscos do trabalho e não recebem nenhum 

tipo de reconhecimento salarial. Na Nicarágua, a situação é igualmente terrível: os 

ganhos financeiros não permitem cobrir gastos e necessidades básicas da família; 

100% dos trabalhadores temporários não são filiados a nenhum sindicato; câncer 

de pele e pulmão e problemas de rins são algumas das principais doenças dos 

trabalhadores.20 

Na Bolívia, os problemas não são tão diferentes das nações vizinhas. Este 

país ainda não conseguiu se livrar do estigma do trabalho escravo. Muitas pessoas 

empobrecidas, com promessas de uma remuneração digna e ótimas condições de 
                                                 
18. Cf. www.rel-uita.org/campanias/corteros-2008/la_violencia-por.htm  
19. Cf. Cadernos de Formação. Agroenergia: Mitos e Impactos na América Latina. Organizadores: 

CPT e Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, p. 22-23. 
20. Idem, p. 25-27. 
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trabalho, são induzidas a migrarem para a Argentina. Lá, descobrem que foram 

enganadas, adentrando em sistema de trabalho escravo no cultivo de verduras, em 

oficinas têxteis e outras atividades. Em províncias bolivianas também há trabalho 

escravo. A maioria dos casos se verifica na zona de Santa Cruz de La Sierra, nas 

estâncias dos pecuaristas. Nelas, os peões são os guaranis, que trabalham e 

recebem apenas comida, roupa e moradia.21 

No estado de Santa Cruz, além da pecuária, se constata também a produção 

da cana-de-açúcar. Essa cultura está presente em nove municípios, com uma área 

de mais de 100 mil hectares cultivados. O trabalho e condições de vida de adultos e 

crianças são extenuantes, insalubres, trabalham muito e muitas vezes não recebem 

nada, principalmente as crianças, tendo como pagamento somente a alimentação, 

nem sempre de boa qualidade. “O contrato, que de modo geral é verbal, ocorre 

entre o produtor de cana e o contratador e deste último com o trabalhador adulto 

(homem ou mulher). Assim, o trabalho de adolescentes menores de 18 anos fica 

oculto e, portanto, desprotegido, pois eles ‘não estão contratados’. E, para os 

adultos, são só ‘ajudantes’”.22 A mesma fonte atesta ainda que os trabalhadores  

 

cumprem jornadas de trabalho de até 12 horas. O pagamento é 
recebido por tonelada de cana cortada. Gastam o dinheiro 
principalmente com alimentação e roupa, restando muito pouco 
para guardar. 25% das meninas declaram que não recebem 
nenhum pagamento. Os maiores riscos a que estão expostos – 
tanto meninos como meninas – são os cortes com facão e as 
picadas de cobras. No caso particular das meninas são as 
queimaduras. Os meninos manifestaram que o aspecto mais 
negativo da época de safra é o trabalho muito duro, e para as 
meninas, é cozinhar. Em menor escala estão as condições 
climatológicas, dormir pouco, a sujeira, as brigas e deixar seu 
lugar de origem (eles sentem falta da família e da comunidade à 
que pertencem). 

 
 

Essa realidade de precarização do trabalho com a violação da dignidade dos 

trabalhadores é muito semelhante à realidade brasileira, onde a superexploração23 

                                                 
21. Cf. Escravidão na América. Publicado por Daniela Alves em 04 de abril de 2008 no site: 

http://blogdanielaalves.wordpress.com 
 

22. Cf. Cadernos de Formação. Agroenergia: Mitos e Impactos na América Latina. Organizadores: 
CPT e Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, p. 44. 

 

23. Há várias situações de superexploração, em que os trabalhadores, por exemplo, vivem no local 
de trabalho se dedicando em tempo integral aos seus patrões. O ritmo de trabalho é 
intensificado constantemente em atividades extenuantes, aumentando sobremaneira a 
produção e sendo mantidos os seus parcos rendimentos. Para Tom Bottomore (2001:228) “a 
história da produção capitalista pode ser vista como a luta entre a tentativa do capital de 
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e a escravidão estão presentes no meio urbano e rural. Na cidade de São Paulo, 

uma das mais importantes da América Latina, há trabalhadores escravizados na 

confecção de roupas.24 Eles são, em grande maioria, bolivianos que foram aliciados 

e emigraram ilegalmente para fugir da miséria e tentar uma vida melhor. Em São 

Paulo, muitas vezes, são explorados, violentados e escravizados pelos próprios 

bolivianos que estão em situação legal e são donos do capital, conforme será 

apresentado posteriormente.  

Em linhas gerais, os problemas comuns relacionados com a monocultura da 

cana-de-açúcar em diversos países da América Latina e Caribe podem ser assim 

sintetizados: a) os trabalhadores são estimulados através da competição no corte 

da cana e das “premiações” dos que cortam mais. Essa prática tem causado sérios 

problemas de saúde e até mesmo a morte de trabalhadores; b) hoje os assalariados 

em muitos países, principalmente na América Central, estão impedidos de terem 

suas organizações. Quando as tem, estão sob o controle das empresas; c) os 

trabalhadores não têm controle sobre a pesagem de sua produção, o que estimula a 

exploração; d) o contrato da mão-de-obra normalmente não é feito diretamente 

pelo usineiro e/ou o fornecedor de cana, mas pelo “gato” ou intermediário. Com 

isso, os usineiros e/ou latifundiários deixam de respeitar a legislação trabalhista; e) 

crianças e adolescentes são impedidos de freqüentar escolas porque precisam 

trabalhar no corte da cana; f) em alguns países, as mulheres não são contratadas, 

mas vão para o corte da cana, sendo que quem recebe o salário são os homens; g) 

as condições dos alojamentos nas usinas são desumanas, sem condições sanitárias 

adequadas; h) a alimentação dos trabalhadores é precária. É comum a distribuição 

de substâncias químicas estimulantes para forçar o trabalho pesado.25 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
aumentar a taxa de mais valia e a tentativa, de parte da classe trabalhadora, de resistir a este 
aumento. A primeira – extração da mais-valia absoluta – envolve o crescimento da taxa de 
mais-valia através de um aumento do valor total produzido por cada trabalhador sem alteração 
do montante de trabalho necessário. Isto pode ocorrer devido a uma ampliação (intensiva ou 
extensiva) da jornada de trabalho que, no entanto, se defronta com a resistência organizada da 
classe operária e atinge limites físicos, em que a saúde da classe da qual o capital como um todo 
(ou mesmo os capitalistas individuais) depende, deteriora-se devido às horas excessivamente 
longas ou à alta intensificação do trabalho ou a salários insuficientes”. 

 

24. Cf. Maria Cacciamali e Flávio de Azevedo (2008:260). 
25. Idem p. 45. 
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3. Trabalho escravo no meio urbano 
 

 

Inserido no contexto latino-americano, o Brasil traz as marcas históricas da 

escravidão. Na cidade de São Paulo, conforme já sublinhado, segundo 

pesquisadores, há trabalhadores escravizados na indústria de vestuário em 

atividades de confecção. Eles são, em sua grande maioria, bolivianos que foram 

aliciados pelo “coiote” ou “gato”26 e imigraram ilegalmente para fugir da miséria e 

tentar uma vida melhor.  

De acordo com informações recentes, chegam a São Paulo cerca de 1.500 

bolivianos por mês. Recebem salários baixos e são submetidos a jornadas de até 17 

horas. “A maior parte encontra trabalho em pequenas confecções e oficinas 

clandestinas de costura já identificadas em 18 bairros e cidades da Grande São 

Paulo, como Bom Retiro, Pari, Brás e Itaquera, e ao menos em oito municípios do 

interior paulista”.27 Nas palavras da procuradora Vera Lúcia Carlos,  “os bolivianos 

fazem jornadas muito acima da lei (permite até dez horas diárias), ganham 

centavos por peça produzida e moram no local de trabalho. São vários adultos e 

crianças alojados em um mesmo cômodo, muitas vezes sem ventilação, com fiação 

aparente oferecendo riscos” (idem). 

Historicamente, na cidade de São Paulo, os bolivianos foram explorados por 

patrões sul-coreanos; agora têm “novos donos”, sendo escravizados por 

compatriotas que conseguiram sair da clandestinidade. Regularizaram-se como 

estrangeiros, montaram oficinas e se inseriram no circuito mercantil capitalista, 

obtendo prestígio e poder. “Estima-se que 160 mil bolivianos vivam no Estado de 

                                                 
26. Gato é o empreiteiro contratado para desflorestamento, feitura e conservação de pastos e cercas 

ou outros serviços para fazendeiros e empresas agropecuárias na Amazônia. Essa figura 
também atua na cultura da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. “Os estudos sobre os ‘bóias-
frias’, na sua totalidade (...) são unânimes em considerar o ‘gato’, o intermediário entre patrões 
e empregados, como um elemento carregado de caracteres negativos e inescrupulosos. (...) 
Percebe-se por detrás dos cálculos feitos, a visibilidade dos ganhos do ‘gato’, do seu ‘pulo’, para 
se apropriar de parte do trabalho necessário do trabalhador” (Cf. Silva, 1999:107). Muitas vezes 
anda armado, trabalha com parentes e com uma rede de “fiscais” e é acusado de diversos 
crimes, inclusive homicídios. Em geral, os mais violentos gozam de prestígio, são considerados 
eficientes e podem prestar serviço por anos consecutivos para as maiores empresas (Cf. 
Figueira, 2004). Na região Norte do Brasil, a designação “gato” é mais usual. Em minhas 
pesquisas, no estado da Paraíba, constatei com mais freqüência o uso da designação 
“atravessador”. 

 

27. Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 16/12/2007, B19. 
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São Paulo, sendo 100 mil irregulares”.28 E “há 12.000 bolivianos escravos na 

cidade de São Paulo”.29 

As condições em geral são impróprias para os trabalhadores. A 

superexploração e a rotina de trabalho degradante que lhes são impostas, não têm 

limites, recebendo como pagamento somente a comida de péssima qualidade e 

moradias apertadas e insalubres. Dessa forma, são violentados e humilhados, não 

tendo muito o que fazer para sair dessa terrível situação, haja vista que estão na 

ilegalidade na condição de imigrantes e, sequer, possuem consigo os seus 

documentos, por terem, em muitos casos, sido obrigados a entregá-los aos seus 

patrões. 

  A insalubridade, o alto índice de doenças e de violências são intensos. Num 

dos casos descritos pelo Ministério Público do Trabalho, em São Paulo, foram 

encontrados trabalhadores presos no porão de uma fábrica. Outros problemas são 

verificados nas instalações das confecções. “Elas geralmente ficam com as janelas 

fechadas para camuflar a situação de irregularidade. A falta de ventilação adequada 

aumenta o desconforto e a possibilidade de transmissão de doenças, como a 

tuberculose, que tem alta incidência na comunidade boliviana, além das doenças 

respiratórias em geral, pois os tecidos soltam pó ao serem manuseados”.30 

A escravidão não atinge somente os adultos. Os capitalistas também se 

nutrem – tal como “vampiros” – da energia e do sangue de seres humanos ainda 

mais vulneráveis e indefesos, comprometendo toda uma geração. “Em alguns 

casos, crianças ficam acorrentadas às máquinas de costura enquanto suas mães 

trabalham. Há, também, uma alta incidência de estupros, pois homens e mulheres 

compartilham os dormitórios”.31 Essas situações, como inúmeras outras existentes 

em nosso país, nos remetem à afirmação de Paul Lafargue (2007:12): “A nossa 

época é, dizem, o século do trabalho; de fato, é o século da dor, da miséria e da 

corrupção”. 

O trabalho escravo, além de se verificar na capital do estado de São Paulo, 

também se encontra em outros municípios. A Procuradoria Regional do Trabalho 

da 15ª Região (PRT-15) encontrou 12 pedreiros e ajudantes submetidos à 

escravidão contemporânea em obras de estrada da concessionária Rodovias do 

                                                 
28. Ibidem.  
29. Cf. Programa de rádio “A voz do Brasil”, de 18/12/2007. 
30. Cf. http://oriundi.net/site/oriundi?menu=noticiasdet&id+9781 
31. Idem. 
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Tietê, no município de Monte Mor/SP, segundo a ONG Repórter Brasil. No 

momento da fiscalização, os trabalhadores cozinhavam uma porção de feijão doada 

por um vizinho. A comida era preparada do lado de fora da casa utilizada como 

alojamento, em uma fogueira improvisada com tijolos. Eles  estavam há dois dias 

sem se alimentar.  
 

                                  Foto: Ministério Público do Trabalho 

 
  Trabalhadores improvisaram uma fogueira para  

cozinhar o feijão doado por vizinhos 
 
 

 

As instalações eram precárias, não ofereciam as mínimas condições de 

habitação. Só havia um banheiro na casa, o qual estava muito sujo. O empregador 

não fornecia água potável aos empregados, apenas sete dormiam em colchões 

próprios. Os outros improvisavam uma cama com papelão e cobertores. Na frente 

do alojamento, havia um depósito de lixo que exalava mau cheiro. Muitos animais 

peçonhentos e insetos circulavam pelo local por causa da proximidade com a mata.  

As vítimas trabalhavam no local desde agosto, mas ainda não tinham 

recebido salários regulares. Vales no valor de R$ 50,00 foram distribuídos para 

alguns. "Depois que encerraram sua parte na obra, os trabalhadores foram 

deixados no alojamento, sem o pagamento dos salários e da rescisão do contrato de 

trabalho. Eles não tinham assistência nenhuma", conta o procurador Mario A. 
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Gomes. As Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de alguns 

empregados foram retidas; outros não tiveram registro no documento.32  

Na opinião do procurador, este tipo de exploração ocorre devido à 

vulnerabilidade dos trabalhadores migrantes, muitas vezes são ex-cortadores de 

cana. "O empregador sabe que o trabalhador necessita de emprego para continuar 

no Estado e o trabalhador se sujeita a condições como estas. Nós estamos 

acompanhando a mecanização do setor da cana-de-açúcar e como conseqüência o 

desemprego de muitos trabalhadores rurais. Essas pessoas estão indo trabalhar na 

construção civil, que em contrapartida tem recebido investimentos do governo e 

necessitado de mão-de-obra".33 

Na percepção da referida ONG, o trabalho escravo urbano é menor quando 

comparado ao do meio rural. A Polícia Federal, as Delegacias Regionais do 

Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal já agem 

sobre o problema. Entretanto, seus membros enfatizam que a escravidão urbana é 

de outra natureza, com características próprias. Portanto, pede instrumentos 

específicos para combatê-la – e não adaptações do que está sendo proposto para a 

zona rural. O principal caso de escravidão urbana no Brasil é o dos imigrantes 

ilegais latino-americanos – com maior incidência para os bolivianos – nas oficinas 

de costura da região metropolitana de São Paulo.  
 
 

 

4. Trabalho escravo na Amazônia 
 
 

  O trabalho escravo está presente também no meio rural em diferentes 

atividades econômicas, entre as quais o extrativismo, a agricultura e, de modo 

especial, na pecuária.34 Desde os anos 1970, começou-se a ter mais conhecimento 

desse problema na Amazônia Legal,35 sobretudo a partir das denúncias feitas pela 

CPT. Atualmente, no Brasil, segundo a OIT, “a estimativa chega a 25 mil pessoas 

                                                 
32. Cf. www.reporterbrasil.org.br 
33. Idem. 
34. “É necessário, portanto, conhecer em que tarefas o trabalho escravo é empregado hoje, para 

poder, então, compreendê-lo como momento do processo do capital. Meus dados indicam que, 
na Amazônia, 72,7% dos peões são empregados no desmatamento da floresta virgem para 
posterior formação de pastagens para o gado. Fora da Amazônia, apenas 26,2% dos peões são 
ocupados em desmatamento ou reflorestamento. Ambas as atividades dizem respeito à 
formação da fazenda, isto é, à transformação da natureza bruta em base de um 
empreendimento econômico lucrativo, processo que na indústria nem é tão dramático e nem 
tão extenso” (Cf. Martins, 1997:94-95). 

 
35. Os estados do Brasil que compõem a Amazônia Legal são: Acre, Amapá, Amazonas, Mato 

Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.  
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mantidas sob condições análogas as de escravidão, principalmente nos estados do 

Pará e Mato Grosso. Muitas vezes, a prática de trabalho escravo está ligada à 

degradação do meio ambiente. A floresta amazônica parece ser um imã para o uso 

de mão-de-obra escrava”.  Ainda de acordo com a OIT, “a pouca oferta de emprego, 

as condições de isolamento geográfico e a ausência do Estado e de instituições de 

proteção, fizeram desta área um solo fértil para o tráfico e exploração de 

trabalhadores desprotegidos”.36 

A região é propícia para a prática do trabalho escravo. Os mega-latifúndios37 

agropecuários na floresta amazônica, ao produzirem gêneros alimentícios e 

matéria-prima para a indústria e o comércio nacional e internacional, combinam 

tecnologia de ponta – inseminação artificial e o comércio de embriões – com 

formas arcaicas de produção baseadas na mão-de-obra escrava.38 Esta á uma face 

realmente obscura do agronegócio, uma cicatriz encoberta pela opulência e 

riqueza. Para tal, aliciam enormes contingentes de seres humanos: oitocentos, mil, 

ou mais trabalhadores pobres (peonagem)39 com falsas promessas. Assim, sem o 

cuidado mínimo (tal qual animais), são transportados às fazendas, situadas em 

lugares longínquos e de difícil acesso, eles ficam isolados sobrevivendo no interior 

das matas. Há muitos destes locais em que só é possível chegar por meio de barco 

ou de avião. 

                                                 
36 . Cf. http://www.oitbrasil.org.br/trabalho_forcado/oit/relatorio/sumario 
 

37.  Há propriedades como a Fazenda Flor da Mata, no município de São Félix do Xingu/PA, com 
uma área de 48.700 hectares (Cf. Carvalho et al., 1999:128-128). “O colonizador branco 
construiu seu domínio com base na posse da terra, reforçou-o com a exploração do nativo ou do 
negro, assegurando-o pela pistolagem e com o apoio da Igreja e do Estado. Como não havia 
ninguém para desafiá-lo na apropriação da terra, consolidou seu reino na forma de um 
latifúndio, uma extensão de terra às vezes bem maior que países europeus inteiros ou estados 
americanos. O latifúndio era um mundo em si mesmo, assumindo, dentro de seus domínios, o 
governo absoluto das pessoas’ (Cf. Le Breton, 2002:134). 

 
38. “Os avanços científicos e tecnológicos chegaram nas localidades mais longínquas da região 

Amazônica, mas têm servido, em grande parte, apenas ao capital, como, por exemplo, na 
criação, transporte, alimentação e nos cuidados para com o gado, quando são utilizados 
recursos de alta tecnologia. Todavia, não se admite ainda, em certos estabelecimentos agrários, 
que esses recursos possam servir no tratamento para com o trabalhador, nem para conceder-
lhe o mínimo que a legislação trabalhista prevê” (Cf. Velloso e Fava, 2006: 266-267).  

 

39. “A escravidão por dívida tem a ver com a peonagem: uma prática muito usada na Amazônia. 
Peonagem vem do espanhol peonage. Literalmente significa o recrutamento de peões em 
grupos para trabalho rural, sem contrato formal de salário. A tipificação do delito foi feita no 
Panamá; depois na Colômbia, no início do século XX. A prática de peonagem sempre existiu na 
Amazônia, principalmente nos seringais silvestres, através do aviamento (fornecimento de 
mercadorias para pagamento com o produto, chamado tecnicamente escambo). A característica 
mais específica da peonagem é a sutileza da prática, porque não envolve, necessariamente, 
qualquer violência física e, por isso, é praticada até hoje na Amazônia” (Cf. Madeleine Carvalho 
et al., 1999:13). 
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Desde os anos 1960, as tarefas realizadas pelos trabalhadores escravizados 

foram diversas, a depender da região e do tipo de atividade econômica 

desenvolvida. Entre as atividades, citam-se: derrubada de mata nativa, construção 

de cercas, plantação de capim e manutenção de pasto, corte da juquira, catação de 

raízes para o plantio da soja e do algodão, produção de carvão vegetal etc. As 

condições de trabalho, bem como de alojamentos são subumanas. No interior da 

mata, totalmente vulneráveis, dependentes do “gato”, sofrem todo tipo de maus 

tratos, violências e humilhações. Para piorar a situação, muitos ainda adoecem com 

a ingestão de alimentação deteriorada; contraem malária e são picados por insetos, 

escorpiões e cobras.   

  De acordo com José de Souza Martins, na década de 1970, na região 

Amazônica, verificou-se a presença expressiva de cerca de 500 mil trabalhadores 

nessa situação.40 Em sua maioria absoluta, essas pessoas eram do sexo masculino, 

desenvolviam atividades insalubres, viviam em instalações improvisadas, sem 

liberdade de ir e vir, com uma alimentação deficitária muitas vezes inferior à de 

alguns animais.41 A alimentação dos trabalhadores escravizados era de péssima 

qualidade e manipulada sem o mínimo de cuidados e higiene.  Maria Vieira aponta 

que “a abertura da floresta é feita com o trabalho escravo. Na Amazônia havia 

situações aonde os trabalhadores eram levados de avião para determinadas regiões 

e depois jogavam o alimento lá de cima, e aí eles ficavam ‘ao Deus dará’ na mão 

daqueles gatos”.42 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40. Cf. Vídeo Cidadania e Direitos Humanos. Paulus, s. d. 
 

41.“O gado recebe tratamento de primeira: rações balanceadas, vacinação com controle 
computadorizado, controle de natalidade com inseminação artificial, enquanto os 
trabalhadores vivem em piores condições do que as dos animais” (Cf. Leonardo Sakamoto 
2004: 118). 

 

42. Maria Antonieta da Costa Vieira é pesquisadora e assessora da CPT. Desenvolveu pesquisas para 
a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e coordenou uma pesquisa sobre o 
trabalho escravo no Brasil, encomendada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
Entrevista concedida em 17 de julho de 2008. 
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                                                                                            Foto: João Roberto Ripper 

 
Além de escassos, muitas vezes os alimentos são deteriorados, 

prejudicando a saúde dos trabalhadores. Mato Grosso/MT, 2006. 
 
 
 

 O maior número de escravos encontra-se na pecuária. Além de terem que 

derrubar a mata e formar os pastos, ainda retiram ervas daninhas, arbustos e 

outras plantas indesejáveis. A aplicação de veneno é uma das tarefas 

desempenhadas para a manutenção e preservação da área. Entretanto, não são 

fornecidos aos trabalhadores equipamentos de segurança conforme determina a 

legislação, como roupas apropriadas, luvas adequadas, máscaras especiais, óculos 

etc. Assim, a pele dessas pessoas, no decorrer de menos de um mês, fica 

prejudicada pelo produto químico, com cicatrizes impossíveis de serem curadas. 

Apresentam ainda tonturas, enjôos e outros tipos de intoxicação43 (anexo 2). 

 Nas propriedades dos latifundiários, é comum não haver poços artesianos 

com água potável, como também não há instalações sanitárias para o uso dos 

trabalhadores. Dessa forma, o rio tem inúmeras utilidades: tomar banho, lavar as 

roupas extremamente sujas e os utensílios como panelas, talheres etc. É importante 

destacar que o vento e as chuvas trazem parte do veneno para esse local, tornando a 

água ainda mais inapropriada para o consumo.  

  Segundo a pesquisadora Adonia Prado, constata-se ampla e profunda 

violação aos direitos dos trabalhadores: “O que a gente encontra realmente é um 

total desrespeito aos direitos dos trabalhadores, superexploração, negação de 

condições mínimas de sobrevivência nos locais de trabalho e de higiene onde eles 

                                                 
43. Cf. Sakamoto, 2007:37-38. 
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fazem as refeições”. Ela enfatiza que “há falta de pagamento pelas tarefas 

executadas e de conhecimento em relação ao que eles tinham a receber na quase 

totalidade dos casos”.44 

 No que diz respeito à higiene e ao pagamento pelo trabalho executado 

desses seres humanos, o Jornal Folha de S. Paulo de 29/09/2007, A4 destaca: 

“‘Ministério descreve falta de salário e higiene em fazenda. Funcionários chegavam 

a receber contracheque com R$ 0 (zero) no Pará, relatam fiscais’. Governo diz ter 

encontrado 1.064 pessoas em situação análoga à escravidão em propriedade que é 

pivô de disputa com senadores”. A mesma fonte traz imagens e descreve as 

condições dos trabalhadores na Fazenda Pagrisa, no município de Ulianópolis/PA: 

“Alimentos deteriorados, falta de água potável fresca, moradias coletivas sem 

higiene, banheiros sem água limpa nem papel higiênico, jornada de trabalho além 

do limite, remédios vendidos na fazenda acima do preço de mercado. Sem 

pagamento: R$ 0,00 foi o valor de mais de 30 contracheques das folhas de 

pagamento de abril e maio, por conta de dívidas com alimentos e medicamentos 

dos funcionários com a fazenda”. 

 Ainda sobre o péssimo tratamento oferecido aos trabalhadores pela Pagrisa, 

Francis Vanicolla, um dos 1.065 trabalhadores libertados por fiscais do Ministério 

do Trabalho, afirma: “Eles tratavam a gente igual a porco. Havia bicho na comida, 

tapuru (verme), toda estragada. (...) Passei dez dias na cana, deu R$ 79. Mas aí 

paguei R$ 69 de comida”.45 A alimentação, ainda segundo a reportagem, causava 

infecções intestinais na maioria dos funcionários, tendo eles fortes diarréias. O 

mesmo jornal demonstra também a exploração dos trabalhadores pela empresa 

Pagrisa, ao vender medicamentos muito acima do seu valor comercial, como foi o 

caso do Aziltromicina 500 mg, o qual no município custava R$ 13,00, era vendido 

na fazenda por R$ 23,21. Também foram constados alojamentos superlotados, 

ausência de equipamentos de proteção, dormitórios inapropriados e esgoto a céu 

aberto utilizados pelos empregados para tomar banho e lavar roupas.  

                                                 
44. Adonia Antunes Prado, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do 

Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo (GPTEC) da UFRJ. Participou de duas 
operações do Grupo Móvel nos estados da Bahia e Goiás, como pesquisadora e membro de uma 
equipe de pesquisas da OIT do Brasil. O objetivo era colher informações para traçar um perfil 
dos sujeitos envolvidos com a prática de trabalho escravo e, naquele momento, 
particularmente, no que se referia a trabalhadores e gatos. Entrevista concedida em 07 de 
junho de 2008. 

 

45. Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 30/09/2007, A2. 
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 Situações semelhantes ao caso da fazenda Pagrisa são inúmeras na 

Amazônia. É praticamente impossível contabilizá-las, haja vista que a maioria dos 

casos não se conhece e, mesmo quando denunciados, uma minoria somente são 

apurados pelo governo. A fazenda Pantera, localizada no município de 

Bandeirantes/TO utilizou trabalho escravo na pecuária, delegando ao gato 

“Nonato” a missão de arregimentar trabalhadores. Ao efetuarem o resgate dos 

escravizados na fazenda (através de uma denúncia), a Equipe do Ministério do 

Trabalho, com o apoio da Polícia Federal, encontrou condições extremamente 

precárias: “alojamento feito de lona preta, muito comum nesses casos; consumo de 

água imprópria, pois bebiam da mesma água em que os búfalos se refrescavam, 

situação que os obrigava a esperar que a água (normalmente barrenta) melhorasse 

de cor para poderem consumir”. Ainda segundo o mesmo jornal, “não bastasse 

isso, o ‘gato’, usando do artifício da dívida e até com ameaças, impedia os 

trabalhadores de deixar a fazenda (...) numa total afronta aos direitos humanos 

fundamentais: vida e liberdade.”46 

 
                                                                                                       Foto: João Roberto Ripper 

 
Alojamento dos trabalhadores - Mato Grosso/MT, 2006 

 
 

                                                 
46. Cf. Boletim Pastoral da Terra. Mar/abr/mai 1999, p. 11. 
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 Os trabalhadores adultos, muitas vezes com a presença de menores, vivem 

nesse ambiente atípico, em alojamentos e situações como o da ilustração acima. A 

cobertura é feita com lona de plástico, estruturado com madeira bruta, tendo como 

piso a própria terra, sem qualquer acabamento. Muitas vezes chegam a conviver 

com porcos e água no interior dessas barracas. Há também os alojamentos de lona 

com palha e os camuflados na selva. Estes últimos são feitos com o intuito de não 

serem descobertos pela fiscalização (anexo 3). 

 Em vários locais, os proprietários ou seus representantes usam as 

instalações dos animais para alojar os trabalhadores. Naquele improviso de 

alojamento, tal qual nas barracas, esticam suas redes e, se distinguindo dos 

animais somente por serem humanos, dormem, comem e sobrevivem. É possível 

perceber que estes seres, na ótica dos empregadores, têm menos valor do que os 

seus animais. Logo, um boi, por exemplo, recebe melhores cuidados e vale mais do 

que a vida de qualquer um dos trabalhadores.47 

  Nestes alojamentos precários, sem qualquer segurança, ficam expostos ao 

ataque de animais ferozes, às intempéries climáticas etc. Trabalham 16/18 horas ao 

dia e teimam em sobreviver por semanas, meses, anos e até mesmo décadas, sem 

água potável, sem tratamento médico, com alimentação insuficiente e, na maioria 

das vezes, os produtos estão com data de validade vencida. Acrescente-se a isso o 

fato dos gerentes e os gatos da propriedade sempre estarem armados e atentos a 

possíveis fugas, gerando assim um ambiente marcado pela insegurança, pela 

ameaça, pelo medo e pelo terror. Além dessas violências, sofrem ainda muitas 

outras, às quais retornarei posteriormente. 

A escravidão ocorre em sua maioria com homens. Todavia, as mulheres 

também são vitimizadas na Amazônia brasileira. Elas são utilizadas em alguns 

serviços caseiros como lavar, cozinhar etc. Entretanto, o que se sobressai é a 

utilização de seus corpos como mercadoria para a exploração sexual. Para ilustrar 

                                                 
47. “O gado tem ração controlada, vacinação garantida, pasto separado por idade, água tratada, e os 

trabalhadores não têm água potável, quase nunca se alimentam adequadamente. Quando têm o 
direito de comer mais de uma vez por dia pagam valores muito maiores pela alimentação do 
que o salário inicialmente acordado. Muitos estão desnutridos ou doentes. Foram encontrados 
vários casos de malária ou de trabalhadores acidentados ou intoxicados pelos produtos 
utilizados. Produtores modernos, que cumprem suas obrigações patronais e ambientais, fingem 
não ver seus companheiros da pedra lascada. Assim estão cavando as próprias barreiras 
comerciais mais adiante. Como a aftosa, a denúncia de trabalho escravo ou maus-tratos aos 
trabalhadores também contamina a todos. A solução não é calar a denúncia, acusar o fiscal ou 
reclamar do jornalista. A única solução é mudar a atitude e as práticas trabalhistas” (Cf. Velloso 
e Fava, 2006:218). 
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esse problema, os depoimentos (nomes foram preservados) abaixo são 

significativos: "Foi um inferno. Fazia programa até doente para pagar habitação, 

comida e limpeza", conta D.I. Já a outra depoente afirma: "Eu sabia que ia para um 

clube trabalhar como prostituta, mas eu não sabia o que ia pagar lá dentro, que ia 

entregar meu passaporte, ficar presa", explica G.A. E, para finalizar, nesse 

depoimento percebe-se o terrível sentimento de humilhação por vender o corpo: 

"Eu sinto raiva, nojo.  Eu me sinto humilhada por vender meu corpo para ganhar 

20, 30 reais", diz L.U.48  

Os depoimentos dessas mulheres falam por si, são claros ao elucidarem o 

drama e nos remetem ao alto grau de violência e vulnerabilidade a que estão 

submetidas. São diversas as áreas da Amazônia com mulheres vulneráveis ao 

tráfico e à exploração sexual.  As formas com que esse tipo de violência acontece 

variam, assim como os perfis de suas vítimas.  Porém, elas têm algo em comum: 

estão mais sujeitas à submissão decorrente da diferença de gênero, num lugar em 

que as políticas públicas são ineficazes. A mesma fonte afirma ainda que “essas 

mulheres geralmente vêm de classes populares, apresentam baixa escolaridade, 

habitam espaços urbanos periféricos, com carência de saneamento e outros bens 

sociais comunitários, moram com algum familiar, têm filhos e exercem atividades 

laborais de baixa exigência. O estudo também aponta a predominância de 

mulheres negras, entre 15 e 27 anos, como principais vítimas do tráfico”. 

No quadro apresentado, constata-se uma relação direta entre poder e sexo 

aos moldes do patriarcado. Em suas pesquisas naquela região, Marcel Hazeu 

verificou que as histórias, pessoal e familiar das mulheres amazônidas, envolvidas 

com o comércio do sexo revelam violência doméstica, exploração, migração e 

trabalho precoce. Na avaliação de Hazeu, "temos um tipo de coronelismo na 

Amazônia, em que as pessoas que têm uma certa posição de poder se apropriam 

das pessoas que estão submetidas a elas.  Prefeitos, delegados, grandes fazendeiros, 

comerciantes, atuam especialmente no interior do Estado, vivendo como 50 anos 

atrás, em que podiam mandar nas pessoas do seu entorno".49 

A partir do exposto, é nítido que os latifundiários não escolhem sexo, idade 

ou etnia para escravizar, aumentando assim os seus lucros e poder. Se, no passado, 

sobretudo os negros eram os escravizados, hoje os escravos são de todas as etnias. 

                                                 
48. Cf. Fabíola Munhoz. Rotas da Exploração sexual: Por que Muitas Mulheres da Amazônia 

Seguem Esse Caminho? In: http://www.amazonia.org.br 
49. Idem. 
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Os indígenas – primeiros habitantes e verdadeiros donos do Brasil –, além de 

terem perdido suas terras e sido violentados nesses 500 anos, são forçados a se 

submeterem ao trabalho escravo para sobreviver. Eles vivem situações adversas em 

propriedades, agora “pertencentes” ao homem branco, sendo assim privados da 

liberdade de ir e vir, de fazer escolhas. Vivem e são tratados como seres inferiores 

aos brancos, indignos de um local decente para trabalhar, com uma boa 

alimentação e salários justos.   

    No mundo, assim como na América Latina e no Brasil, são inúmeros os 

casos de indígenas escravizados. De acordo com a ONG Repórter Brasil, um dos 

casos ocorreu em novembro de 2007, no estado de Mato Grosso do Sul. Lá, os 

fiscais resgataram 831 trabalhadores indígenas em condições degradantes da usina 

de cana-de-açúcar Debrasa. O alojamento era de uma precariedade que causou 

espanto em toda a equipe de fiscalização governamental. Um grupo de 50 

indígenas se amontoava em blocos retangulares de alvenaria (de 15 m x 6,8 m), 

semelhantes a uma cela de prisão. Os blocos menores (9,4 m x 2,8 m) abrigavam 

até 20 pessoas. As paredes estavam mofadas e os colchões muito sujos. Os blocos 

ficavam distantes cerca de 5 km da sede da usina, onde havia um outro alojamento 

dentro dos padrões exigidos por lei.   

 Sobre as condições de moradia, o lixo estava esparramado no alojamento 

dos indígenas e o sanitário entupido e fétido, não apresentava condições mínimas 

de uso. O esgoto corria a céu aberto. Na ausência de armários, as roupas ficavam 

no chão. Também foram encontrados restos de comida no local, expostos no 

mesmo espaço em que circulavam animais. O calor e a umidade dentro dos blocos, 

aliados à concentração de insetos, dificultavam o descanso dos trabalhadores, que 

acordavam diariamente às 4h da manhã para trabalhar.  

 Esses seres humanos também sofriam pela precariedade do refeitório e da 

alimentação. Tal qual na divisão dos alojamentos, havia muita diferença entre os 

refeitórios dos funcionários não-indígenas e o dos indígenas. O primeiro era limpo 

e respeitava todas as normas, com mesas e cadeiras adequadas. Já os indígenas, 

comiam sentados no chão. As marmitas servidas a estes não eram bem fechadas e o 

cardápio era farto em carboidratos (muito arroz) e escasso em vitaminas (carne e 

legumes). A disponibilização de água potável durante o trabalho também se 

revelou precária. “Havia clara discriminação, um verdadeiro apartheid.50 (...) 

                                                 
50. Regime político fundado no racismo institucional que vigorou na África do Sul de 1948 até 1990. 
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Cerca de 200 funcionários da Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool (CBAA) 

trabalhavam em situação bem mais favorável que os mais de mil – incluídos os 831 

indígenas –, registrados pela Agrisul.”51 

Situação semelhante ao exposto foi constada, in loco, pelo padre Antonio 

Peres, no estado do Mato Grosso do Sul, com os indígenas paranaenses Kaingang. 

Ele afirma:  
 

 

Eu fui aos alojamentos deles na beira do rio. Todos com lonas de 
plástico. A carne que, supostamente, era a usina que fornecia, 
estava no varal, cheia de moscas. O barracão em que eles viviam 
não havia camas, somente redes, era um inferno lá dentro. Havia 
gente muito cansada, doente, dormindo naquele lugar com um 
calor insuportável. No mês de setembro, a temperatura chega a 
50ºC, sob a lona de plástico, não havia ventilação nenhuma, era 
um túnel. Lá, a noite é fria, então eles se protegem com a lona de 
plástico bem baixa. E muitos desses índios que estavam naquela 
região, eram de Tamarana/PR. Dois ônibus com jovens 
indígenas foram levados por um “gato”, que eles chamam de 
“cabeçante”, pra trabalhar na Usina Pan e na Usina RS, as quais 
foram pegas diversas vezes por situação de degradação.52 

 
 

 Segundo o padre Peres, os empresários escravizam indígenas adultos, jovens 

e crianças. Estas últimas, nomeadas de “bituqueiras”, eram utilizadas para catar os 

restos de cana que a máquina não conseguia recolher. Estas “bitucas” são aqueles 

pedaços de cana que ficam espalhados. “São decorrentes do corte muito alto e 

depois se corta de novo, então fica aquele pedaço no chão, amontoa-se os restos de 

cana e as crianças vão pegando. Elas deveriam ter, mais ou menos, seus 12 ou 15 

anos de idade.” No que diz respeito aos salários, o padre esclarece: “Ninguém sabia 

o salário. E a maior queixa dos índios na época era essa, de que o dinheiro não 

vinha na mão deles, vinha para o cabeçante e depois ele distribuía como bem 

entendia: de acordo com a amizade, com a pressão, como se negociava. Então o 

índio realmente era um escravo do cabeçante”.53 

 As situações acima apresentadas trazem elementos de dominação, poder e 

violência exercida pelo preposto dos latifundiários e, extrema vulnerabilidade dos 

indígenas. A miséria e a exploração a que estão submetidos presencia-se no Brasil e 

                                                 
51. Cf. www.reporterbrasil.com.br 
52. Padre Antonio Garcia Peres é secretário executivo do Serviço Nacional da Pastoral do Migrante. 

Pertence a Congregação dos padres Carlistas de São Paulo e trabalha no interior de São Paulo, 
no município de Guariba. Ele denomina essa região como “boca do vulcão do agronegócio”. 
Entrevista concedida em 13 de agosto de 2009. 

 

53. Idem. 
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em vários países da América Latina. Essa pauperização e escravidão são 

decorrentes da colonização e exploração dos europeus nessas regiões. No Brasil, 

mesmo sendo impossível saber com exatidão, havia milhões de indígenas. Na 

avaliação de Boris Fausto (1997:38),  
 

há também uma falta de dados que não decorre nem da 
incompreensão nem do preconceito, mas da dificuldade de sua 
obtenção. Não se sabe, por exemplo, quantos índios existiam no 
território abrangido pelo que é hoje o Brasil e o Paraguai, 
quando os portugueses chegaram ao Novo Mundo. Os cálculos 
oscilam entre números tão variados como 2 milhões para todo o 
território e cerca de 5 milhões só para a Amazônia brasileira. 
 
 

 Após a invasão e colonização da América Latina pelos europeus e, 

particularmente do Brasil pelos portugueses, houve o extermínio da maioria dos 

povos indígenas. Na avaliação de Leonardo Boff (1992:10), “a invasão significou o 

maior genocídio da história humana. A destruição foi da ordem de 90% da 

população. Dos 22 milhões de astecas em 1519, quando Hernán Cortés entrou no 

México, só restou um milhão em 1600”. Boff aponta ainda: “E os sobreviventes são 

povos crucificados, submetidos aos maus-tratos, em condições piores que as dos 

judeus no Egito e na Babilônia e dos cristãos sob os imperadores romanos, como 

dizem, muitas vezes, bispos defensores dos índios”.  

 No que diz respeito aos indígenas do Brasil, eles historicamente foram 

massacrados pelos não índios. No entendimento do bispo católico D. Tomás 

Balduíno foi massacre. Em suas palavras: “o massacre foi da nossa parte. Nós 

somos devedores a eles. Assim como eles tinham todo o Brasil, hoje estão em 

pequenas reservas, alguns até sem reservas, vivendo nas periferias como acontece 

em Campo Grande/MS. De maneira que nós todos devemos pedir perdão aos 

povos indígenas e aos povos negros, aos quais o nosso sistema é devedor”.54 

 Segundo o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), hoje existem mais de 

700 mil indígenas em cerca de 235 povos, falando 180 línguas. A maioria deles vive 

em seus territórios tradicionais, que, em grande parte, ainda não foram 

demarcados e sofrem alto índice de invasão. Há também muitos morando em 

centros urbanos e outros que estão reassumindo suas identidades até então 

ocultadas, chamados povos ressurgidos. Para os membros do CIMI, “mais do que 

                                                 
54. Cf. documentário Povos Indígenas: Direito à Diferença. Porto Alegre: Mundo Jovem, s.d. 
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povos do passado, os povos indígenas são povos do futuro, pois anunciam uma vida 

plena de significado humano”.55 

 Os poucos indígenas que, com muita luta conseguiram sobreviver, compõem 

hoje os piores dados estatísticos. A maioria deles passa fome, vive em condições 

subumanas, pauperizados em áreas urbanas e rurais, submetendo-se a todo tipo de 

trabalho com maus-tratos e humilhações, inclusive como escravos para não 

perecerem de fome, de frio e doenças.  Acrescente-se ainda a esse terrível quadro o 

preconceito que sofrem por serem diferentes, bem como os impactos ambientais a 

que estão submetidos – atividades insalubres, poluição do ar, da água, lixões etc. 

Por pertencerem aos grupos sociais mais vulneráveis, são mais ameaçados de 

extermínio.   

 

 4.1. A violência no trato dos viventes 
 
 

 Na Amazônia brasileira a violência permeia as relações sociais mediadas 

pelo capital. Nas palavras de Ianni (1979:172), “os donos do capital e os seus 

prepostos – pistoleiros, jagunços, policiais e outros – sentem-se bastante à vontade 

na prática da violência. As técnicas de violência, sutis ou abertas, estão no seu 

modo de ser, no modo de produzir e reproduzir o capital. A violência armada, 

privada ou estatal, é apenas uma manifestação mais aberta da prática cotidiana da 

expropriação.” O autor continua: “São muitas e diversificadas as práticas de 

violência que aparecem na atuação de grileiros, empresários, empresas, ou os seus 

prepostos, contra posseiros que nas suas terras possuem ‘cultura efetiva e morada 

habitual’”. 

 Nesse contexto diversificado no qual “jorram mel, leite e sangue” (Picoli, 

2006:12), o trato dos viventes56 escravizados – peões, indígenas e outros – tem 

                                                 
55. Cf. folder Conselho Indigenista Missionário-CIMI: a Serviço da Vida dos Povos Indígenas.  

Brasília: CIMI, s.d., p. 2. 
 

56. Luiz Felipe de Alencastro, em sua obra intitulada O Trato dos Viventes: Formação do Brasil no 
Atlântico Sul (2000) aborda várias questões no que diz respeito aos índios no Brasil, vendo-os 
como “escravos da terra” bem como o trato dos escravos africanos. O autor faz também uma 
crítica à forma como tem se estudado o Brasil colonial. Na contracapa da respectiva obra, o autor 
afirma: “Os acontecimentos que se desenrolam nas terras africanas e americanas do Atlântico, se 
esclarecem por meio de um jogo de efeitos recíprocos. Submetidos ao choque microbiano gerado 
pelos Descobrimentos, os povos indígenas sucumbem às doenças trazidas por europeus e 
africanos. a emergência dos mulatos no Brasil ganha todo o seu relevo quando é confrontada com 
os impasses da mestiçagem em Angola. O Brasil colonial tem sido estudado da mesma maneira 
que a Lua era observada antes dos vôos espaciais: do lado que reflete o Sol, do lado de Portugal, 
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como elemento central a violência. O tratamento dispensado a esses homens, 

mulheres e crianças é indigno a qualquer ser humano ou mesmo animal, conforme 

já apontado. O capital se utiliza de várias formas de violência, bem como do 

pretexto de dívidas com transporte até o local do trabalho, alimentação, 

ferramentas etc. para mantê-los na condição de escravos. 

 No que diz respeito às práticas de violência sobre os corpos desses seres 

humanos, elas são diversas e com altíssimo grau de crueldade. Entre outras, 

segundo Ianni (1979:119), “levar bofetadas para curar uma dor de dente; ingerir sal 

de gado, que pode deixar uma pessoa na cama por um mês; levar chicotadas 

segundo o mais autêntico rito colonial; ou partir para o clássico ‘vôo da morte’, que 

ninguém até hoje pode descrever com pormenores, são apenas algumas formas 

com que são tratados os peões em certas fazendas do Sul do Pará, principalmente 

às margens do rio Conceição do Araguaia.” 

 O referido “vôo da morte” é uma das formas de violência aplicada aos 

trabalhadores que, de algum modo, resistem explicitamente à difícil situação a que 

estão submetidos. Segundo Binka Le Breton (2002:113), “na fazenda Tainá Rekan, 

os gatos tinham aperfeiçoado uma forma de tortura conhecida como ‘vôo da 

morte’. O transgressor era espancado com uma corda molhada, reanimado com 

água fria e forçado a se equilibrar sobre uma prancha na traseira de uma 

caminhonete guiada ladeira abaixo em alta velocidade, fazendo geralmente que a 

vítima perdesse o equilíbrio e voasse, provocando-lhe a morte”. 

 Além dessa violência bárbara, outra mais freqüente é a violação dos direitos 

trabalhistas, prática muito comum com os peões e as mulheres na região 

pesquisada. De forma sintética, em suas pesquisas, Madeleine Carvalho (1999:135) 

conseguiu identificar 26 tipos diferentes de violência, sem listar aquelas mais leves: 

“Aconteceu caso de abandono de trabalhadores na mata ou seqüestro de 

trabalhadores, escondendo-os na mata, para ‘maquiar’ a fazenda no caso de 

fiscalização. Houve violência e abuso sexual a respeito também de menores, 

também caso de estupro e até de aborto obrigado”. E continua: “Péssimas 

condições de vida se referem ao alojamento feito em barraco subumano, 

alimentação precária e ruim (com caso de desnutrição) e às vezes sem água potável, 

                                                                                                                                                    
da Europa. Incorporar os eventos transcorridos em Angola à narrativa dos eventos brasileiros é 
como descobrir o lado escondido da Lua, a metade oculta da história do Brasil”. 
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ou exigência de que o doente trabalhe. Os assassinatos são vários (...) causados por 

armas de fogo, mas houve também caso de matança provocada por golpe de facão”. 

 Ainda segundo a autora “além da retenção dos trabalhadores, que é 

procedimento usual, há também casos de cárcere privado dentro da fazenda. 

Espancamentos e surras são muito comuns em fazendas. Houve casos de 

espancamento até sangrar. Aconteceu todo tipo de humilhação feita pelas várias 

perseguições e maus tratos (ex: raspadura de cabeça e sobrancelhas), como 

também ferimento e machucação”.  

 A maioria dos casos de violência é permeada com requintes de crueldades. 

Carvalho afirma que as “perseguições por causa da tentativa de fuga são muitas, 

como também fuga sob tiros de pistoleiros. As sevícias não faltaram, como caso de 

pele arrancada do morto para que não fosse reconhecido pela esposa, do olho 

espocado e do umbigo arrancado. Torturas eram práticas presentes nas fazendas. A 

violência chegou ao ponto de praticar também a venda de trabalhadores de uma 

fazenda para uma outra através dos ‘gatos’”.  

 Essas e outras formas de violência são características recorrentes no 

trabalho escravo contemporâneo. Elas ocorrem em atividades agrícolas como o 

cultivo da cana-de-açúcar, do algodão, da pimenta do reino, da criação de gado, do 

carvão vegetal etc. A violência não é algo casual, mas um dos principais 

mecanismos de dominação dos trabalhadores e um elemento estruturante do 

sistema de trabalho escravo na atualidade.   
 
 

4.2. O sistema de aviamento 
 

As formas de trabalho no Brasil pós-abolição foram ganhando novos 

contornos e especificidades, onde a relação capital versus trabalho tornou-se cada 

vez mais assimétrica. O trabalho escravo por dívida, além da agropecuária, também 

se constata no extrativismo da borracha e nos seringais através do sistema de 

aviamento. Na economia da borracha, verificou-se sempre que a relação dos 

homens com a natureza tinha como elemento estruturante as relações dos homens 

entre si. Isto era o que garantia a regularidade do extrativismo nômade na floresta. 

A cadeia de relações econômicas e políticas, sobretudo, remetiam sempre à 

natureza trabalhada e retrabalhada pelos homens. Nas palavras de Octavio Ianni 

(1979:43), este era o circuito fechado das relações dos homens entre si: 
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Havia o seringueiro que trabalhava a extração do látex que 
resultava na borracha; o proprietário de fato, ou de direito, do 
seringal; o aviador que provia de aviamentos o seringalista para 
que este provesse a si e ao seringueiro de instrumentos, 
utensílios, gêneros ou bebidas; a casa aviadora, lá em Belém, e o 
exportador da borracha. Todos vivendo do trabalho do 
seringueiro, que estava na base do processo que operava a 
metamorfose do látex em borracha, da natureza em mercadoria. 
Nessas relações entravam também outros elementos, 
principalmente o capital estrangeiro, por um lado, e o crédito, 
por outro. Nesse circuito entravam as forças produtivas e as 
relações de produção características do sistema de aviamento 
que articulava a economia e a sociedade fundada no extrativismo 
da borracha. Mas é sobre o trabalho do seringueiro que repousa 
o conjunto do sistema. 

 
 

 

Na avaliação do autor, nesse processo produtivo o elemento principal era o 

seringueiro. Os demais trabalhos dependiam do seu trabalho. “Sobre o seu ganho 

minguado repousavam os outros ganhos, maiores ou menores, do seringalista, 

aviador e exportador. Lá na lonjura da mata, ele trabalhava para os outros, em 

Conceição do Araguaia, em Belém do Pará, na Europa e nos Estados Unidos. 

Euclides da Cunha escreveu que o seringueiro ‘é o homem que trabalha para 

escravizar-se ’” (Ianni, 1979:43). 

O aviamento (endividamento) do seringueiro pelo sistema de crédito com o 

fornecimento de produtos pelo seringalista, sempre resultava em crescentes e 

impagáveis dívidas ao patrão, sendo julgados esses trabalhadores como escravos. 

No caso de seringueiro de origem nordestina, o endividamento começava a 

efetivar-se desde o início da arregimentação do trabalhador, lá em seu estado de 

origem, em função dos adiantamentos financeiros para custeio da viagem que eram 

feitos pelos seringalistas (ou seus representantes). Ali, sob o sistema de aviamento, 

se endividava cada vez mais, perdendo a sua liberdade e ficando impedido de sair 

do trabalho enquanto não quitasse a “dívida”.  

Essa situação de escravidão investigada por Ianni praticamente não mudou, 

conforme relatou o bispo dom José Ascona. Em suas palavras, “com relação à parte 

central e Oeste do arquipélago, tem esse fenômeno generalizado do aviamento. Eu 

calculo que 150 mil pessoas vivem nessa situação de regime escravo, no qual a 

família com o trabalho dela, tira do mato o açaí, o palmito etc. e tem que vendê-los 

estritamente no comércio daquele que se auto-intitula dono das terras”.57  

                                                 
57. Dom José Luiz Ascona, bispo da Prelazia do Marajó/PA. Entrevista concedida em 31 de janeiro 

de 2009. 
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Acerca dessa questão, o bispo prossegue: “O trabalhador é forçado a 

comprar unicamente do comerciante tudo aquilo que necessita: arroz, açúcar, 

charque etc. ao preço que o proprietário determinar. Nos livros de conta sempre 

aparecem dívidas. Eles se endividam porque não tem justiça no mercado. O preço é 

sempre abusivo devido à cobiça que é grande e não tem controle legal de ninguém”. 

E finaliza: “Então esse regime de escravidão se perpetua com a marca triste de que 

um devedor está marcado: ‘tu estás me devendo, não podes sair daqui’, inclusive 

sendo ameaçado. Mas eles, por falta de alternativas, têm que ficar lá eternamente, 

às vezes beijando a mão do ‘dono’ e sendo humilhados constantemente”. 

A realidade da Ilha do Marajó, no Pará, segundo o bispo, apresenta grandes 

desafios e questões diversas, algumas seculares como o desemprego (nas últimas 

décadas o desemprego estrutural) e a estrutura fundiária altamente concentrada. O 

extrativismo tem ajudado um pouco a população, mas os recursos – como a 

madeira e o palmito – estão diminuindo. Também não se produz mais arroz, 

farinha etc. Outro problema bem grave é a concentração fundiária. 

Tradicionalmente as famílias da oligarquia têm se apossado do Marajó, sobretudo 

das regiões de fazendas extensas, onde há grandes criações de cavalos e de búfalos.  

A questão fundiária está na base porque os potentados, os oligarcas do Pará, 

secularmente têm assumido o controle de terras imensas. Essa é uma das causas 

principais que explica o fenômeno do aviamento, no qual a pessoa fica dependente 

do patrão e do comerciante. Do contrário será despejada e ela sabe que em toda a 

Ilha do Marajó não tem como encontrar trabalho. Isso tem criado também o 

sistema de peonagem, no qual os vaqueiros, muitas vezes, não são respeitados em 

seus direitos e sua dignidade.  

Associado às questões trabalhistas e fundiárias, está a intensa degradação 

ambiental promovida pelo capital com o apoio dos governos municipais, estadual e 

federal. De acordo com o bispo Ascona, verificam-se práticas predatórias nas 

atividades pesqueiras no rio Amazonas. “Empresas japonesas, espanholas e, 

sobretudo, brasileiras, por um quilo de camarão que pescam, descartam sete ou 

oito quilos de peixe excelentes. Isto porque não são comercializáveis tanto como o 

camarão, que em todo o mundo tem preço alto”. Ainda segundo dom Luiz, “isso 

ocorre com a conivência do governo, do Estado.” 

Nos últimos anos houve várias formas de protesto contra esta situação 

como: marchas, passeatas, abaixo-assinados, denúncias e outras, mas esse quadro 
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não mudou. Isso porque os interesses econômicos de grupos e de pessoas 

prevalecem sobre o bem comum e o meio ambiente. Na avaliação do bispo, a 

depredação ambiental bruta e permanente é um crime e um pecado contra Deus. 

Ele entende que, além do mais, isso causa desemprego. “Se, na década de 1950, 

Belém se alimentava com 48% do peixe que saía do Marajó, agora chega a uma 

percentagem mínima. A população está afetada pela carestia, pela falta de peixe, 

portanto são problemas sociais gravíssimos. A juventude não tem onde trabalhar”, 

afirma dom Luiz. 
 

 

5. Trabalho escravo fora da Amazônia  
 

 

Nas últimas décadas, o maior índice de ocorrência de trabalho escravo deu-

se na região Amazônica. Entretanto, esta realidade se verifica em todo o Brasil. 

Conforme relata frei Xavier Plassat, “nesse último ano tivemos a surpresa de 

encontrar situações de trabalho escravo no Sul e Sudeste do país, que chegam a 

cerca de 10% dos libertados. Praticamente não existe nenhum estado brasileiro que 

tenha escapado do trabalho escravo”.58 

Em minhas pesquisas, constatei a existência de trabalho escravo em diversas 

atividades nos vários estados da federação brasileira, corroborando com a 

afirmação do frei Plassat. A propósito, passo a apresentar os casos mais 

significativos e como eles se manifestam, com o fito de trazer à luz a abrangência 

desse fenômeno, bem como os sujeitos nele envolvidos nos desiguais e diferentes 

“brasis”.  

Na região Nordeste, há a prática do trabalho escravo, sobretudo no meio 

rural. A superexploração e o trabalho escravo fazem parte, por exemplo, da 

realidade da Bahia. Conforme frei Luciano Bernardi e Maria Caputo, “oficialmente 

foi constatado trabalho escravo na região Oeste da Bahia em 1992, culminando na 

CPI do trabalho escravo que, abafada na Assembléia Legislativa, não atingiu 

maiores repercussões. Os anos se passaram e a Bahia figurava, ano após ano, como 

                                                 
58. Frei Xavier Jean Marie Plassat é membro da CPT desde o ano 1989. Participa da coordenação da 

Campanha Nacional Contra o Trabalho Escravo. Entrevista concedida em 31 de janeiro de 
2009.     
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um dos principais estados fornecedores de mão-de-obra escrava no Brasil, 

perdendo somente para o Piauí e o Maranhão”.59 

Segundo a mesma fonte, no início do ano 2003, trabalhadores oriundos da 

Chapada Diamantina fugiram das Fazendas Santo Antônio e Cassol, no município 

de Luis Eduardo Magalhães, Oeste da Bahia. De volta à sua região de origem, eles 

denunciaram à CPT e à Ordem dos Advogados do Brasil de Itaberaba/BA o fato de 

ter sofrido condições de trabalho escravo. Essas duas entidades receberam os 

trabalhadores e encaminharam as denúncias aos órgãos competentes. Frei Luciano 

e Maria Caputo comentam os desdobramentos: “Com essa denúncia, a equipe 

móvel do Ministério do Trabalho, em ação conjunta com a Delegacia Regional do 

Trabalho e a Polícia Federal, resgatou 46 trabalhadores em situação análoga a de 

escravo, que laboravam principalmente na capina de algodão. Além das condições 

degradantes, verificou-se a presença de vigilância armada e de armazéns60 que 

engendram a dívida que prende o trabalhador”.61 

De acordo com estes dois militantes da CPT, “percebeu-se que o ciclo do 

trabalho escravo na Bahia envolvia quase sempre os tradicionais ‘gatos’, o 

aliciamento de trabalhadores em regiões distantes com falsas promessas salariais 

para o cultivo de algodão e soja no moderno latifúndio de monocultura para 

exportação, principalmente na região oeste. O fato desencadeou a reação da 

sociedade civil organizada em defesa dos direitos humanos”.62 

Situação semelhante foi constada no estado da Paraíba, especialmente com 

o trabalho de crianças nas culturas agrícolas do abacaxi e da cana-de-açúcar. Esse 

também é um pólo fornecedor de mão-de-obra escrava para outras regiões do país. 

O jornal Eletrônico do Nordeste intitulado Wscom on line, de 25 de junho de 2007, 

trouxe a reportagem com a seguinte manchete: “Procurador confirma PB como 

foco de aliciamento para trabalho escravo e declara: ‘É tratar um humano pior 

do que bicho’”. 
 

A Paraíba vem se transformando em um centro de aliciamento 
de mão-de-obra para o trabalho escravo. A denúncia, feita pelo 
Ministério Público do Trabalho na Paraíba, coincide com o 
desembarque, na semana passada, de um grupo que retornava 

                                                 
59. Frei Luciano Bernardi e Maria Amélia Caputo são membros da equipe de coordenação da CPT na 

Bahia. Entrevista concedida em 08 de agosto de 2007. 
 

60. Em outros estados são chamados de barracões. Na Bahia, recebem o nome de armazéns ou “cai-
duro”.  

 

61. Entrevista concedida em 08 de agosto de 2007. 
62. Idem. 
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de canaviais paulistas (...). Esses trabalhadores chegam a ter 
jornadas de 18h diárias e são submetidos a trabalhos estafantes 
ou degradantes. Os alojamentos dessas pessoas muitas vezes são 
praticamente inabitáveis e divididos com animais, não têm 
acesso a água potável e comem alimentos que estão em péssimo 
estado de conservação, algumas vezes em estado de putrefação. 
Isso é tratar um ser humano pior do que bicho, diz Santos.63 

 
 

Como se pode perceber, os canaviais paulistas compõem o universo agrícola 

no qual o trabalho escravo é uma grave chaga social, sobre o que irei discorrer nos 

próximos capítulos. Ainda na Paraíba, em regiões extremamente pobres, há o 

aliciamento de pessoas para trabalharem no estado do Rio Grande do Norte. Nas 

palavras de Maria Henriques “esse pessoal foi pro Rio Grande do Norte pra 

trabalhar em fazendas no mamão e na banana, inclusive pra exportação, porque lá 

eles têm uma grande produção.”64 

Há regiões da Paraíba que escravizam crianças, destituindo-as do direito de 

brincar, de sonhar, de estudar, de ser criança. Assim anulam a infância e toda uma 

vida. Maria Aparecida65 afirma: “Existe situação de trabalho aqui não detectado 

oficialmente, mas a gente sabe de trabalho de crianças no abacaxi e na cana, que é 

outro tipo de trabalho escravo. Aí você vai pegar crianças menores de idade. Já 

foram detectadas algumas situações, inclusive aqui numa região do litoral que o 

Ministério Público investigou e constatou crianças sendo usadas no trabalho 

escravo na região de Caaporã”.66 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63. Cf. http://www.wscom.com.br/noticia 
 

64. Maria Aparecida Oliveira de Miranda Henriques é secretária do deputado federal da Paraíba, 
Luiz Couto (PT). Entrevista concedida em 19 de julho de 2007. 

 

65. Idem.  
 

66. “A cana-de-açúcar ocupa a maior parte do solo do município, embora mereça destaque a 
plantação de coco, lavoura de subsistência e inhame. A renda familiar é relativamente baixa, já 
que a maior parte da população recebe o salário mínimo. Os desempregados, em número 
significativo, têm renda incerta e, muitas vezes, inferior ao salário mínimo, já que se empregam 
na cultura cíclica (cana-de-açúcar) e sobrevivem da atividade pesqueira. A maioria da 
população reside em casas de um ou dois quartos, construídas de barro, incluindo o piso. A 
ocupação média de cada residência é de quatro pessoas. A população recebe assistência médica 
de um posto de saúde do município e da maternidade local, porém muitas pessoas se dirigem a 
João Pessoa a cerca de 70 km de Caaporã para obter tal serviço” (Cf. http://pt.wikipedia.org). 
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                                                                                                                      Foto: João Roberto Ripper 

 
Infância anulada por um sistema desumano 

 
 
 

O trabalho infantil67 é uma questão dramática e não está restrito ao estado 

da Paraíba. Ele compõe a realidade de milhões de crianças no Brasil. Conforme 

Fabiana Uchinaka, 

 

mais de 1,2 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 13 anos 
ainda eram vítimas de exploração em 2007, segundo 
levantamento da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio) divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). Mas, apesar do número alarmante, a 
incidência de crianças trabalhadoras caiu de 4,5% da população 
desta faixa etária, em 2006, para 4%, em 2007. Ou seja, 171 mil 
delas deixaram de trabalhar. A legislação brasileira proíbe 
qualquer tipo de trabalho para menores de 14 anos.68 

 

                                                 
67. “Embora o trabalho infantil, como um todo, seja visto como inadequado e impróprio para os 

menores abaixo da idade mínima legal, as Nações Unidas consideram algumas formas de 
trabalho infantil como especialmente nocivas e cruéis, devendo ser combatidas com prioridade. 
A Convenção nº 182 da OIT, de 1999, aplicável neste caso a todos os menores de 18 anos, 
classifica como as piores formas de trabalho infantil: o trabalho escravo ou semi- escravo (em 
condição análoga à de escravidão), o trabalho decorrente da venda e tráfico de menores, a 
escravidão por dívida, o uso de crianças ou adolescentes em conflitos armados, a prostituição e 
a pornografia de menores; o uso de menores para atividades ilícitas, tais como a produção e o 
tráfico de drogas; e o trabalho que possa prejudicar a saúde, segurança ou moralidade do 
menor. No Brasil, algumas das formas especialmente nocivas de trabalho infantil são: o 
trabalho em canaviais, em minas de carvão, em funilarias, em cutelarias (locais onde se 
fabricam instrumentos de corte), na metalurgia e junto a fornos quentes, entre outros” (Cf. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/trabalho_infantil). 

 
68. Cf. http://noticias.uol.com.br/especiais/pnad/ultnot 
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Apesar da redução do número de crianças que trabalham, não devemos ser 

tão otimistas quanto à erradicação dessa mancha social. Na avaliação de Renato 

Mendes – gerente do Programa Internacional para Erradicação do Trabalho 

Infantil da OIT –, a queda no índice da exploração é significativa, embora não haja 

motivo para contentamento: “A redução ainda é tímida e lenta perto do que o 

Brasil pode reduzir. E se não houver um trabalho constante, o trabalho infantil 

pode voltar a crescer", afirma. Ele destaca que a melhora nos indicadores é 

resultado das políticas públicas. “Não só do Bolsa Família ou dos programas do 

governo federal, mas também daquilo que os municípios, os estados e a sociedade 

civil fazem”.69 

O trabalho escravo, além dos estados destacados nas regiões Norte e 

Nordeste, se manifesta na região Sul do Brasil. Recentemente foi encontrado casos 

no estado do Rio Grande do Sul, em plantios de maçãs, nos Campos de Cima da 

Serra. É também desta região, mais precisamente da cidade de São Francisco de 

Paula, que provém o único empregador gaúcho que foi incluído na “Lista Suja” do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).70 

No estado do Paraná, o fenômeno foi constatado na extração de erva-mate 

para o chimarrão. Esta bebida é muito consumida, sobretudo nos estados do Sul, 

fazendo parte do ethos daquele povo. Nas palavras de Luciana Cristo, “dez 

trabalhadores que atuavam na extração de erva-mate em situação análoga a de 

escravos foram resgatados pela ação fiscal da Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego no Paraná (SRTE/PR), no município de General Carneiro, sul 

do Estado. Entre os direitos trabalhistas, os trabalhadores receberam os salários 

que estavam em atraso, férias, o 13º salário proporcional e o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS)”.71 Luciana esclarece ainda que “todos foram 

encontrados em condições insalubres de trabalho, sem água potável, instalações 

sanitárias, alojados embaixo de lona plástica e sem carteira de trabalho assinada. 

Foram lavrados 12 autos de infração contra o empregador”.72 

Como se percebe, o fenômeno do trabalho escravo é uma realidade brasileira 

e mundial. No estado de São Paulo, além dos casos de trabalho escravo de adultos e 

crianças na cana-de-açúcar, se verifica ainda em outras culturas agrícolas. O 

                                                 
69. Idem. 
70. Cf. http://www.ecodebate.com.br 
71. Cf. http://www.paranaonline.com.br/editoria/cidades/news 
72. Idem. 
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procurador federal Dimas da Silva afirma: “O campo não é só cana. Na laranja e na 

banana tem muitos problemas; a batata tem muita informalidade e trabalho 

infantil; mas a nossa estrutura não permite fiscalizar tudo isso. Então, da mesma 

forma que eu cuido da laranja, eu cuido da cana, cuido de um pequeno comércio, 

duma indústria grande, de novidades do município.”73 

Além dos casos apontados pelo Dr. Dimas, vale destacar o trabalho escravo 

na produção dos grãos que fornecem uma das bebidas mais populares neste país, o 

tradicional café. “Aliciados por um ‘gato’ no Paraná, 21 trabalhadores eram 

explorados em condições análogas à escravidão, na Fazenda Engenho Velho, no 

município de Garça/SP. Desde abril, os empregados – que atuavam na colheita do 

café e não tinham as carteiras de trabalho assinadas – estavam sem receber 

salários”.74 

A mesma fonte traz ainda informações sobre a dependência financeira dos 

trabalhadores com o ‘gato’, bem como a insalubridade do local. “A 

fiscalização constatou a chamada servidão por dívida. Os trabalhadores 

‘compravam’ alimentos diretamente do ‘gato’ ou no mercado indicado por ele, 

próximo ao local de trabalho. ‘Como recebiam pouco, eles acabavam acumulando 

uma dívida com o gato.’” Há destaque para a falta de higiene: “O alojamento era 

mantido em condições precárias. Havia ratos no local por conta do esgoto que 

corria a céu aberto. Fora dos padrões exigidos, o único banheiro ficava distante do 

abrigo. Para completar o quadro, a Fazenda Engenho Velho fica distante da 

cidade”.75 

Na maioria dos casos apresentados até o momento, bem como os que ainda 

serão apontados, percebe-se que os trabalhadores não são naturais dos locais em 

que trabalham.  São aliciados em regiões distantes, normalmente em outros 

estados, sendo “enredados” por criminosos, os quais articulados tecem uma rede 

que captura esses seres humanos pobres, sem alternativas de sobrevivência e 

conhecimento suficiente dos seus direitos e deveres enquanto cidadãos. A seguir 

passo a apresentar como se constitui a rede da escravidão e sua importância para a 

manutenção do trabalho escravo contemporâneo. 

 

                                                 
73. Dimas Moreira da Silva é procurador do Ministério Público do Trabalho e atua na 15ª Vara em 

Campinas/SP. Entrevista concedida em 09 de fevereiro de 2009. 
74. Cf. http://www.reporterbrasil.org.br 
75. Idem. 
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6. A rede da escravidão   
 

 

A organização do trabalho escravo no Brasil está articulada a uma rede que 

envolve diferentes personagens. Embora tenha as suas especificidades e 

particularidades regionais e locais, a estrutura permanece. Os personagens 

envolvidos na rede da escravidão são diversificados quanto ao gênero, à identidade, 

às formas de atuar, aos objetivos e ao grau de violência utilizada. A rede está 

constituída por uma conexão inteligente, com vários “nós” firmes, mesmo às vezes, 

superficialmente, aparentando relativa desconexão. Em uma de suas extremidades 

se acha o trabalhador pobre – potencialmente escravo – e, na outra, encontra-se o 

patrão, um personagem “invisível” dono dos meios de produção. Por demandar 

uma análise aprofundada, serão apresentados, de forma sintética, os principais 

elementos da rede, a começar pelos trabalhadores.  

 Em sua grande maioria, os trabalhadores escravizados residem em outros 

estados, portanto são migrantes, paupérrimos, sem condições de subsistência, 

oriundos de regiões com baixíssimo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Além disso, são analfabetos ou semi-alfabetizados. Na avaliação de Patrícia Audi,76 

“os trabalhadores escravos são homens entre 18 e 44 anos, com até dois anos de 

estudo”. Ela esclarece ainda o motivo da preferência por homens, sobretudo na 

região amazônica: “O capital que eles têm a oferecer é a força bruta. São utilizados, 

principalmente, na devastação da floresta ou na limpeza da área já devastada, que é 

o famoso roço da juquira. Também são usados em outras atividades, mas 

especialmente nessa.”  

Conforme se pode constatar, esses seres humanos, pela vulnerabilidade 

social em que se encontram e a pouca escolaridade, tornam-se presas fáceis dos 

aliciadores.77 A função principal destes é a de arrebanhar, pelo aliciamento, 

trabalhadores jovens nas regiões mais pobres para transformá-los em futuros 

escravos. Por serem habilidosos, fazerem falsas promessas como altos salários com 

                                                 
76. Patrícia Audi tem formação acadêmica em Administração de Empresas com especialização em 

Políticas Públicas. Foi coordenadora nacional do Projeto de Combate ao Trabalho Escravo no 
Brasil da OIT, no período de 2002 a 2007. Entrevista concedida em 30 de julho de 2008.  

 

77. Segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, o verbete aliciar significa: “Atrair a 
si; seduzir. ‘Em São Paulo, Luís Gama, Raul Pompéia e outros aliciavam escravos para que se 
rebelassem e fugissem para o Rio, onde encontrariam guarida e liberdade; peitar, subornar, 
angariar.” 
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boas condições de trabalho e passarem a idéia de passivos e benevolentes, são 

conhecidos em muitas regiões do país como atravessadores ou “gatos” (anexo 4). 

 A figura do “gato” é fundamental para a dinâmica e a permanência da 

escravidão. Esse personagem, normalmente aborda os homens e mulheres em seus 

locais de origem, em bares, nas ruas, praças etc. Por conhecer bem o perfil dos 

trabalhadores, há uma preferência pelos migrantes considerados como bons 

trabalhadores e menos exigentes em termos de transporte, de valor pelo serviço a 

prestar, de condições de moradia, de alimentação etc.  

Alguns grupos são “encomendados” pelos fazendeiros, sendo levados pelo 

“gato” diretamente para uma determinada fazenda. Um trabalhador do estado do 

Pará (desde 1982), fala da preferência dos fazendeiros pelos migrantes: “Os 

fazendeiros gosta de contratar trabalhador do Maranhão e do Piauí porque eles são 

mais besta. O ganho deles lá é muito baixo. Os daqui (trabalhadores) já conhece os 

gato e fazendeiro ruim de pagar”.78 

Ao convencê-los a irem trabalhar em regiões longínquas, o aliciador adianta 

uma quantia financeira, a qual o trabalhador deixa com a sua família.79 Assim, este 

já inicia o processo com dívidas. Em seguida, o gato paga o transporte do 

trabalhador, as despesas com alimentação, a bebida alcoólica (eles estimulam o 

consumo), a estadia deles nas pensões etc. Ao chegar ao local do trabalho, o peão80 

estará endividado, não recebendo o salário combinado e terá que pagar o “que 

deve”, acrescentando às supostas dívidas o que ele porventura necessitar: 

remédios, ferramentas, alimentação, equipamentos de proteção individual (quando 

existem) etc. Há casos em que os “gatos”, percebendo a carência afetiva dos peões, 

trazem prostitutas da cidade. Assim, terão que pagar um valor muito elevado pelos 

                                                 
78. Texto intitulado Aliciamento, de autoria de Maria Antonieta da Costa Vieira (não publicado), 

cedido gentilmente para este trabalho. 
 

79. “O pagamento de um abono à família, por parte do traficante, isto é um adiantamento em 
dinheiro pelo trabalho que seu membro deverá realizar, além de ser o primeiro passo do 
endividamento, é também um meio que faz da família cúmplice do recrutamento e da 
escravização” (Cf. Martins, 1997:107). Cabe frisar que essa “cumplicidade” da família 
normalmente ocorre por falta de opção de subsistência ou por ignorar a rede da escravidão e o 
destino da vítima. 

 

80. “Peão: trabalhador rural em atividade braçal, levado para os empreendimentos agropecuários na 
Amazônia, onde deve executar trabalhos pesados, de baixa qualificação profissional, em geral 
sob coerção. O termo é também utilizado para identificar as pessoas em atividades de 
desflorestamento, feitura e conservação de pastos e cercas, aliciadas pelo fazendeiro, 
empreiteiro ou por um seu preposto. Há vários tipos de peões: peão bola; peão macaco; peão 
morcego; peão quati; peão do trecho e peão urutu-cruzeiro” (Cf. Figueira, 2004:18). 
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serviços sexuais cobrados por essas mulheres, aumentando ainda mais as suas 

dívidas. Cabe destacar que, parte do valor cobrado, é apropriado pelo gato.  

A questão da dívida é vista por alguns estudiosos como um elemento 

importante de coerção porque ela legitima o trabalho escravo: “O grande drama é o 

pretexto da dívida, que funciona mesmo. A pessoa não quer ser chamada de ladrão. 

Quem deve, tem que pagar. A coerção moral pode ter um efeito mais devastador. É 

como na escravidão colonial.”81 As artimanhas do gato e do fazendeiro, como se 

pode constatar, são muitas. Além da coerção física, utilizam-se de mecanismos 

mais sutis como: a questão moral da “dívida” que é muito forte, a retenção dos 

documentos mantendo-os presos ao trabalho, longe da família e amigos, da sua 

rede de sociabilidade. Assim, por estarem em terras desconhecidas, vivendo no 

meio da mata, longe de tudo e de todos, sentindo-se realmente devedores, se 

tornam escravos não somente do sistema como também de suas consciências. 

Quando libertados pela fiscalização governamental, muitos deles, ao receberem as 

verbas rescisórias, retornam ao “gato” e pagam as suas “dívidas”. 

O transporte dos aliciados pelos “gatos” para os locais de trabalho ocorre de 

várias formas: em caminhão, camionete, ônibus clandestino etc. Entretanto, devido 

à fiscalização, mudam de tática para não serem pegos. Eles começaram a 

transportar trabalhadores em ônibus de turismo, que geralmente não são 

fiscalizados. Conforme Maria Vieira82, foi apreendido um ônibus da empresa 

Itapemirim que estava transportando trabalhadores para Goiás. Outra estratégia 

foi a de alterar a rota, utilizando estradas secundárias onde não há fiscalização. Os 

trabalhadores viajavam em ônibus como passageiros comuns e, ao chegarem ao 

estado do Pará, eram transportados para a fazenda pelo “gato”. Em muitos casos, 

“gatos” de outros estados fazem contato com pessoas da região que arregimentam 

os trabalhadores, que apenas os enviam para os locais onde se encontram com o 

empreiteiro.  

Drª Ruth Villela83 destaca a inteligência desse sistema de aliciamento e 

aponta a existência dele também nos EUA, geralmente com os imigrantes: 
 

                                                 
81. Cf. Ricardo R. Figueira, Jornal Folha de S. Paulo, 27/06/2004, A 13. 
 

82. Texto intitulado Aliciamento, de autoria de Maria Antonieta da Costa Vieira (não publicado).  
 

83. Ruth Beatriz de Vasconcelos Villela, formada em Direito, chefiou o serviço de fiscalização do 
Ministério do Trabalho e comandou o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado 
(GERTRAF). Entrevista concedida em 16 de janeiro de 2008. 
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O sistema, na verdade, é bastante inteligente: os trabalhadores 
são recrutados em seu local de origem, não sabem o seu destino 
certo e, portanto, não deixam informações com a família; a 
maioria não porta documentos; são conquistados com falsas 
promessas; entram no sistema de endividamento contínuo e 
crescente e, portanto, não têm como voltar; ficam fragilizados 
pelo distanciamento da sua origem e referências 
pessoais/familiares e até mesmo sofrem ameaças físicas e 
psicológicas; não têm como sair do local, nem como pedir 
auxílio. Esse mesmo sistema é utilizado, por exemplo, em 
algumas regiões dos Estados Unidos, geralmente em relação aos 
imigrantes, aliciados pelo coiote (que corresponde ao nosso 
“gato”) para execução de atividades agrícolas e outras.  

 

 

Na rede da escravidão, outro personagem intermediário são os donos e 

donas de pensão. Mantêm uma relação muito próxima aos “gatos”, em 

cumplicidade com eles, funcionam como ponto de recepção e acolhimento dos 

peões, oferecendo-lhes hospedagem, alimentação, bebidas alcoólicas, jogos de 

cartas e mulheres na condição de prostitutas. Não por acaso há muitos “gatos” que 

recrutam os trabalhadores nesses locais, facilitando, portanto, seu negócio.  

A questão em si é complexa e desafiadora, não somente para os 

trabalhadores escravizados, mas para toda a sociedade. A manutenção da rede da 

escravidão é importante para os donos dos meios de produção. Desse modo, eles 

reproduzem o sistema de exploração, aumentam os seus lucros, reduzem os 

trabalhadores à sua capacidade de trabalho, levando-os à degradação e à condição 

de coisa.  

 
 

7. Permanência do trabalho escravo  
 

 

Há ampla literatura que trata do trabalho escravo contemporâneo.84 

Evidentemente que, pela sua própria natureza, não há consenso entre os sujeitos 

envolvidos nas questões acima delineadas, bem como em outras ainda mais 

atípicas sobre as quais irei discorrer. Dessa polêmica questão tratarei 

posteriormente e ainda abordarei diferentes visões sobre a situação dos 

trabalhadores. Passo agora a apresentar algumas análises de teóricos e militantes, 

oferecendo pistas para a compreensão da permanência do que eles identificam 

como trabalho escravo. 

                                                 
84. Cf. Martins (1997); Ianni (1979); Esterci (1987) e Figueira (2004). 
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Na análise do sociólogo Boaventura de Sousa Santos, o sistema capitalista 

nunca dependeu unicamente do trabalho assalariado. Sempre necessitou também 

da superexploração e da escravidão. Em suas palavras, “o capitalismo exige sempre 

diferentes modalidades de trabalho, sendo o assalariado uma delas. Há formas de 

servidão, de escravatura, prisão por dívidas. São constitutivas do capitalismo 

porque as formas de superexploração existem em cada um dos tempos e não é uma 

acumulação primitiva em termos marxistas”. E acrescenta: “O capitalismo tem 

sempre uma dimensão selvagem. Como formação global, ele vive com várias 

formas de trabalho e muitas delas visam a sua desvalorização”.85 

O capitalismo se nutre do contraditório. Necessita tanto da tecnologia de 

ponta, com funcionários altamente qualificados, quanto de formas rudimentares e 

arcaicas à base do trabalho escravo. Embora esse seja um problema histórico, com 

a globalização neoliberal ampliou-se a precarização do trabalho e aumentou-se a 

produção, sendo que a grande maioria da população mundial permanece excluída 

do consumo. Na afirmação de Sebastião Salgado (1993:7),  
 

 

o mundo superdesenvolvido produz apenas para a parcela da 
humanidade que pode consumir. E esta parcela é de 
aproximadamente um quinto da população do Planeta. Os 
outros quatro quintos, a quem caberia o excedente desta 
produção espetacular, não têm como entrar no consumo. 
Transferiram tanto de sua renda, transferiram todos os seus 
recursos para o outro lado, o lado que atropelou o futuro e 
colocou novos horizontes em suas aspirações, que não tem mais 
como chegar lá. O Planeta continua  dividido. O Norte em crise 
de excesso e o Sul cada vez mais mergulhado na carência.  

 
 

As considerações acima indicam que as causas são estruturais, diretamente 

relacionadas à globalização neoliberal capitalista. Com a concentração de renda, 

inclusão de uma minoria da população mundial com grande poder de consumo e a 

exclusão da maioria cria-se um “exército de reserva” de mão-de-obra em potencial 

para a superexploração ou a escravização.  

O número de desempregados, marginalizados e excluídos se intensificou, 

sobretudo a partir do Consenso de Washington86 nos paises subdesenvolvidos e 

                                                 
85. Boaventura de Sousa Santos, sociólogo, diretor do CES da Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra e do Centro de Documentação 25 de Abril da referida universidade. 
Entrevista concedida em Coimbra dia 01 de abril de 2009. 

 

86. “Dada a amplitude dos processos em jogo, a prescrição é um conjunto vasto de prescrições todas 
elas ancoradas no Consenso hegemônico. Este consenso é conhecido por ‘consenso neoliberal’ 
ou ‘Consenso de Washington’ por ter sido em Washington, em meados da década de oitenta, 
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emergentes. Esse fato também se verificou no Brasil, favorecendo os donos do 

capital. No entendimento de Picoli (2006:102), na Amazônia, “no início do novo 

milênio, formou-se um exército de reserva bastante acentuado. Assim, o capital 

instalado na região consegue realizar a superexploração da classe trabalhadora de 

forma mais tranquila. É também comum encontrar peões errantes, andando de um 

lado para o outro, sem conseguirem trabalho, muitos em estado de marginalização 

extrema, sem perspectivas de trabalho e de vida”. Ainda segundo o autor, “dessa 

maneira, submetem-se a qualquer função dentro da escala de trabalho do sistema 

‘gato’. A eles restam a exploração através de baixos salários, a intensificação das 

jornadas e condições subumanas cada vez piores”. 

A avaliação do padre Ricardo Figueira é a de que o contexto em que surge o 

trabalho escravo contemporâneo é muito variado. Entretanto, “uma das razões 

importantes para a sua existência é que é mais barato ter um escravo do que ter 

alguém que você vai pagar o salário”.87 Em outras palavras, é possível dizer que o 

objetivo dos escravocratas é aumentar os seus lucros pela exploração da força de 

trabalho, cunhada por Karl Marx como  mais-valia. 

A percepção de Leonardo Sakamoto (2008:62) é a de que “a utilização de 

mão-de-obra não-especializada na condição de escravidão é adotada por empresas 

e fazendas para diminuir custos de produção, garantindo assim a competitividade 

nos mercados interno e externo, sem que seja necessária a redução nos lucros dos 

proprietários ou acionistas”. Prossegue o autor: “E, em um cenário de alta 

competitividade, é mais fácil cortar nessa rubrica do que na dos insumos agrícolas. 

Além disso, o trabalhador torna-se um item descartável, pois há grande quantidade 

de mão-de-obra em situação de desemprego, principalmente na região Nordeste.”  

Ainda no entendimento de Sakamoto, o modelo de desenvolvimento que se 

estabeleceu na Amazônia brasileira é extremamente predatório: uma acumulação 

primitiva do capital – envolvendo grilagem de terras e uso de formas não-

contratuais de trabalho – que opera simultaneamente com um processo de 
                                                                                                                                                    

que ele foi subscrito pelos Estados centrais do sistema mundial, abrangendo o futuro da 
economia mundial, as políticas de desenvolvimento e especificamente o papel do Estado na 
economia. (...) Este consenso neoliberal entre os países centrais é imposto aos países 
periféricos e semiperiféricos através do controlo da dívida externa efectuado pelo Fundo 
Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. Daí que estas duas instituições sejam 
consideradas responsáveis pela ‘globalização da pobreza’ (Chossudovsky, 1997). A nova pobreza 
globalizada não resulta de falta de recursos humanos ou materiais, mas tão só do desemprego, 
da destruição das economias de subsistência e da minimização dos custos salariais à escala 
mundial (Cf. Santos, 2005:27-35). 

 

87. Ricardo Rezende Figueira. Entrevista concedida em 12 de novembro de 2007. 
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reprodução ampliada. Sakamoto afirma: “Em regiões ou estados onde a agricultura 

está em um processo de inserção em uma economia ‘moderna’ de mercado é que se 

encontra a maior incidência de trabalho escravo. Basta verificar que o estado do 

Mato Grosso, segundo colocado nas estatísticas de libertação de trabalhadores 

reduzidos à condição de escravos, é a ponta de lança da expansão do agronegócio 

no País” (idem). 

O trabalho escravo é inerente ao modelo capitalista adotado no país desde 

sua colonização. Essa lógica prioriza o agronegócio, a concentração da terra e da 

renda, a exportação de produtos de baixo valor agregado, gerando forte impacto 

socioambiental, especialmente sobre a terra e as condições de trabalho e vida da 

população. Esse sistema se fortaleceu com a ditadura militar, alcançando o seu 

auge com a expansão da fronteira agrícola sobre o cerrado e a Amazônia Legal a 

partir da década de 1990.  

Na atualidade, permanecem e são recriados instrumentos de ordem 

econômica, social, política e jurídica, os quais são a base para a manutenção de 

uma estrutura fundiária excludente e também subordinam trabalhadores rurais – 

sobretudo as populações tradicionais – ao interesse do capital, marginalizam a 

agricultura familiar, fortalecem o tráfico de pessoas e eliminam vidas humanas. O 

tráfico de pessoas para o trabalho escravo não se resume a fornecer mão-de-obra 

para carvoarias, cana-de-açúcar, pecuária etc. Ele também conduz milhares de 

homens, mulheres e crianças para o cativeiro da prostituição forçada, para senzalas 

urbanas travestidas de oficinas de costura e canteiros da construção civil, como 

procuramos demonstrar.  

A sua permanência ocorre por vários fatores. Entre outros: pela dimensão 

selvagem do capitalismo com a precarização do trabalho e das relações 

trabalhistas; pelo exército de reserva de mão-de-obra, formado especialmente a 

partir dos anos 1990; por ser mais barato ter escravos do que trabalhadores 

assalariados com os seus direitos trabalhistas respeitados; e ainda por diminuir 

custos de produção, garantindo assim a competitividade em um mercado 

globalizado, sem que seja necessária a redução nos lucros dos proprietários ou 

acionistas. Essas grandes empresas, em diversos setores produtivos, como o  

sucroalcooleiro, combinam o novo e o velho, maximizando, assim, os seus lucros e 

descartando os trabalhadores quando se tornam imprestáveis. É o que veremos a 

seguir nas usinas de álcool e açúcar no estado de São Paulo. 
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Capítulo II: A usina canavieira em São Paulo e os escravos  

                        do progresso  

 

Em usinas escuras, homens de vida 
amarga e dura produziram este  

açúcar branco e puro. 
 

(Ferreira Gullar) 
 
 

 

1. O contexto da usina no estado de São Paulo 
 
 

O estado de São Paulo é o mais desenvolvido do Brasil. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a estimativa em 2006 era de uma 

população em torno de 41.055.734 habitantes, com uma área de 248.209,426 Km², 

com densidade demográfica de 165,4 habitantes por km², sendo composto por 645 

municípios. Possuía em 2004 um Produto Interno Bruto (PIB) dos mais 

significativos do país e renda per capita de R$ 13.725,00. Tendo como referência o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) de 2000, o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) era de 0, 820.  

As principais atividades econômicas são: agricultura, pecuária, indústria, 

serviços, comércio e turismo. A etnia é diversificada: brancos (67,9%), negros 

(5,8%), pardos (24,7%), indígenas e amarelos A mortalidade infantil (antes de 

completar um ano) em 2000 era de 16,1 por mil e o analfabetismo tinha uma taxa 

de 4% em 2001, com uma expectativa de vida de 74,5 anos.88 O estado de São 

Paulo contém importantes cidades com um parque industrial desenvolvido como: 

São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Campinas, Osasco, Santo André, 

São José dos Campos, Sorocaba e Ribeirão Preto.  

No que diz respeito à educação, pesquisa e cultura, o estado de São Paulo 

conta com as melhores universidades do país e do mundo, públicas e privadas: 

Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (UNICAMP);  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), Universidade Mackenzie, 

entre outras. Também se encontram ali os melhores museus do país, com um 

acervo e estrutura semelhantes aos do primeiro mundo: Museu de Arte de São 

Paulo (MASP); Museu de Arte Sacra; Pinacoteca do Estado; Museu Paulista da USP 

                                                 
88. Cf. http://www.suapesquisa.com/estadosbrasileiros/estado_sao_paulo.htm 
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(Museu do Ipiranga); Museu Republicano de Itu; Museu da Imigração e outros. Há 

ainda o opulento e famoso Teatro Municipal de São Paulo, a Basílica de Nossa 

Senhora Aparecida etc. 

Pelo quadro positivo apresentado, como ainda tantos outros aspectos como 

ter a medicina mais desenvolvida do país, a tecnologia de ponta, sobretudo a 

robótica, a informática, as telecomunicações, as fábricas de aviões para exportação 

etc., São Paulo é considerado o estado mais rico do país. É visto como sinônimo de 

desenvolvimento, de progresso, local de oportunidades de melhoria de vida, de 

ascensão social para todos, tanto brasileiros como imigrantes. 

A partir dessa constatação, são imensas as dificuldades para se reconhecer o 

trabalho escravo, mesmo em situações de “dívidas”, superexploração e miséria em 

que se encontram parte dos trabalhadores, nas várias culturas agrícolas já 

destacadas, especialmente na cana-de-açúcar, questão esta que será aprofundada 

adiante. Neste capítulo será contextualizada a usina canavieira, bem como a idéia 

de progresso associado à superexploração e ao trabalho escravo e que tipo de 

“capa” o encobre. Pretende-se também apresentar alguns casos concretos dessa 

anomalia.  

A cultura açucareira fez-se presente desde o início da colonização do Brasil 

pelos europeus. Não se sabe ao certo em que ano os portugueses introduziram a 

cana-de-açúcar 89 em terras brasileiras. Mas foi nas décadas de 1530 e 1540 que a 

produção ganhou bases sólidas. Conforme Fausto (1997:77), “em sua expedição de 

1532, Martim Afonso trouxe um perito na manufatura do açúcar, bem como 

portugueses, italianos e flamengos com experiência na atividade da Ilha da 

Madeira. Plantou-se cana e construíram-se engenhos em todas as capitanias, de 

São Vicente a Pernambuco”. 

                                                 
89. No entendimento de Fausto (1997:77), “a empresa açucareira foi o núcleo central da ativação 

socioeconômica do Nordeste. O açúcar tem uma longa e variada história, tanto no que se refere 
a seu uso quanto à localização geográfica. No século XV, era ainda uma especiaria, utilizada 
como remédio ou condimento exótico. Livros de receitas do século XVI indicam que estavam 
ganhando lugar no consumo da aristocracia européia. Logo passaria de um produto de luxo 
para o que hoje chamaríamos de um bem de consumo de massa. Sob o aspecto geográfico, a 
cana-de-açúcar teve um grande deslocamento no espaço. Originária da Índia, alcançou a Pérsia 
e dali foi levada pelos conquistadores árabes à costa oriental do Mediterrâneo. A seguir, os 
árabes a introduziram na Sicília e na Península Ibérica. Já em 1300, vendia-se em Bruges 
(Bélgica) o açúcar produzido na Espanha. No século XV, a produção das várzeas irrigadas de 
Valência e do Algarves (sul de Portugal) era comercializada no sul da Alemanha, nos Países 
baixos e na Inglaterra. Vimos como a produção açucareira foi dominante nas ilhas do Atlântico, 
onde se fez um verdadeiro ensaio do que viria a ser o empreendimento implantado no Brasil”. 



 77

Assim como outros produtos, a produção e comercialização do açúcar teve 

altos e baixos, fases melhores e piores, “embora possamos dizer que, em meados do 

século XIX, o açúcar deixou de cumprir papel dominante na economia do país. (...) 

No início do século XIX, produziam açúcar, por ordem de importância, a Bahia, 

Pernambuco e o Rio de Janeiro. São Paulo começava a despontar, mas ainda como 

modesto exportador” (Fausto, 1997:82-83). O Nordeste, apesar de fortes 

oscilações, desde o período colonial foi a principal região produtora de açúcar para 

exportação. No entendimento de Francisco Alves (2007:24), 
 
 

Essa relevância foi alterada a partir da Segunda Guerra Mundial, 
quando a região Sudeste, mais especificamente São Paulo, 
aumentou sua capacidade produtiva de açúcar, orientada ao 
mercado interno urbano do Sudeste, tornando-se a principal 
região produtora. A produção de açúcar do Nordeste, embora 
menor que a produção da região Sudeste, era direcionada 
primordialmente à exportação, sendo esta garantida pelo Estado 
até o início do processo de desregulamentação da década de 
1990, quando a região Nordeste deixou de ter o monopólio das 
exportações brasileiras de açúcar. 
 

 

A história do açúcar é amarga para os trabalhadores e doce para os 

usineiros. O Estado brasileiro, historicamente foi defensor dos empresários, 

latifundiários, dos donos do capital.90 Isso ficou mais visível no período da ditadura 

militar, conforme destacado no capítulo anterior. Nessa ótica, Arlete Andrade 

(2003:83) afirma que “a modernização na lavoura da cana-de-açúcar atinge o auge 

em 1975, com o Programa Nacional do Álcool (Proálcool) – Decreto n. 76.593, de 

14/11/75, que propunha a substituição da gasolina pelo álcool, em função da crise 

energética e das altas do preço do petróleo.” Mas, “a verdadeira razão da criação 

desse Programa consistia em ‘salvar’ a agroindústria canavieira da crescente crise e 

ampliar o mercado da indústria mecânica pesada”.   

O Proálcool, desde sua criação, teve pouca repercussão. A sua atuação na 

década de 1980 deixou várias questões a serem resolvidas como as condições de 

                                                 
90. Para Arlete de Andrade (2003:83), “paralelamente à criação do Crédito Rural, o Estado 

estimulou uma ‘política de valorização fundiária’ no decorrer da década de 70. Essa política 
serviu para concentrar ainda mais a propriedade fundiária, repercutindo na expulsão de 
pequenos produtores e assalariamento da força de trabalho, o que causou um grande êxodo 
rural no país. Para esses investidores a terra passa a ter significado distinto do de pequenos 
produtores que vivem em regime de economia familiar. A terra configura-se em um sistema 
financeiro, passando o título de propriedade da terra a ser identificado como reserva de valor 
em carteira de ativos das empresas, além de funcionar como garantia para o acesso ao crédito 
subsidiado no mercado monetário.”  
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trabalho e a luta salarial dos canavieiros, a distribuição e estocagem do álcool 

hidratado e a tecnologia dos motores a álcool. O programa caracterizou-se pelos 

incentivos à industrialização e comercialização do álcool. Entretanto, nenhuma 

atenção foi dada às questões sociais e ambientais (Cf. Andrade, 2003). 

Ainda no entendimento de Andrade (2003:84), através do Proálcool, “o 

Estado concedia empréstimos a fundo perdido aos industriais que montassem 

novas destilarias. Com isso, atendia às classes produtoras. Essa medida era 

justificada pela geração de empregos. Entretanto, além dos graves danos ao meio 

ambiente que essas indústrias causaram, os empregos eram sazonais.” A autora 

acrescenta que após a crise (1986-1990), “o Proálcool teve como aliados a indústria 

automobilística e a Petrobrás, esta para a compra e estocagem de álcool anidro. 

Além de valorizar as propriedades de terra dedicadas à cultura da cana-de-açúcar, 

o Programa favoreceu a concentração fundiária por meio da garantia de um 

mercado amplo e crescente para o álcool, abrindo portas para o mercado 

internacional do açúcar”.  

Semelhante ao passado, a principal característica da indústria canavieira é a 

sua expansão através do latifúndio, resultado da alta concentração de terras nas 

mãos de poucos proprietários, mormente conseguida através da incorporação de 

pequenas propriedades, gerando o êxodo rural. Geralmente, as plantações ocupam 

vastas áreas contíguas, isolando e/ou suprimindo as poucas reservas de matas 

restantes.  Muitas vezes elas estão ligadas ao desmatamento de nascentes ou sobre 

áreas de mananciais. As sistemáticas queimadas da cana causam diversas doenças 

respiratórias. Em suma, a agroindústria produz mais problemas do que benefícios 

para a maioria da população. 

O setor sucroalcooleiro brasileiro despertou o interesse de diversos países, 

principalmente pelo baixo custo de produção de açúcar e álcool. Este último tem 

sido cada vez mais importado por nações de primeiro mundo, que visam reduzir a 

emissão de poluentes na atmosfera e a dependência de combustíveis fósseis. 

Todavia, o baixo custo é conseguido, por vezes, pelo emprego de mão-de-obra 

assalariada de baixíssima remuneração e, em alguns casos, há seu uso com 

características de escravidão por dívida.91 

A usina de cana-de-açúcar no Brasil, nas últimas décadas, vem passando por 

transformações no aspecto da produção, da competitividade e do consumo. Elas 

                                                 
91. Cf. http://pt.wikipedia.org 
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são decorrentes, sobretudo, das fusões de empresas e capitais, da inovação 

tecnológica e do aumento da demanda, enfim do sistema que beneficia os “sócios 

da Casa-Grande” e marginaliza os trabalhadores em geral. Para estes capitalistas, a 

máxima que realmente impera é o lucro por princípio, a “ordem” por base e o 

“progresso” por fim. 

Conforme o Jornal Le Monde Diplomatique, abril de 2009, p. 14, a indústria 

do etanol, nova “galinha dos ovos de ouro”, atrai mais investimentos internacionais 

no Brasil do que em qualquer outro país. Entre esses investidores encontram-se 

alguns gigantes do setor agro-alimentar. “A Cargill reforçou as ligações com o 

conglomerado Crystalsev e, em 2006, adquiriu 63 por cento das ações da fábrica de 

etanol Cevesa. A Monsanto estabeleceu parcerias com o grupo Cosan e Votorantim 

e anunciou que a partir de 2009 podiam ser colocadas no mercado variedades 

geneticamente modificadas de Roundup Ready.92 A Bajaj Hindusthan, principal 

produtor de açúcar indiano, investiu 500 milhões de dólares para criar uma filial 

brasileira.” 

O mesmo Jornal mostra que foram também colocados nos mercados 

bolsistas estrangeiros fundos de investimento de vários milhões de dólares, com o 

objetivo específico de investir no etanol brasileiro. “Entre os acionistas encontra-se 

o especialista em finanças George Soros, o banco de investimentos Goldman Sachs, 

o antigo presidente do Banco Mundial James Wolfensohn, e a Société Génerale, 

através da Bionergy Develepment Fund, uma sociedade com sede nas Ilhas 

Caimão”. A mesma fonte traz ainda a informação de que “estão também presentes 

outras empresas francesas como a Tereos (proprietária da Béguin-Say), cuja filial 

brasileira, a Guarani, é a terceira transformadora de cana-de-açúcar do país, ou 

ainda a sociedade francesa Sucres et denrées (Sucden) e, sobretudo, a Louis 

Dreyfus, gigante do sector agro-alimentar que passou a ocupar o lugar do segundo 

transformador de cana-de-açúcar do Brasil depois de ter comprado quatro fábricas 

em 2007” (p.14). 

Ainda segundo o Jornal Le Monde Diplomatique, p.14, no que diz respeito à 

empresa petrolífera do Estado, a Petrobrás,93 “desenvolve activamente as infra-

                                                 
92. Segundo o mesmo Jornal, p. 15, “o Roundup, ou glofosato, que por vezes pode ser associado a 

um organismo geneticamente modificado (OGM), é um’herbicida não-selectivo’ comercializado 
pela Monsanto.” 

 
93. A Petrobras - Petróleo Brasileiro S/A é uma empresa de capital aberto (sociedade anônima), 

cujo acionista majoritário é o Governo do Brasil (União), o que leva muitas pessoas a chamá-la 
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estructuras de exportação. O seu projecto mais recente consiste num oleoduto com 

uma extensão de 1300 quilômetros que liga o interior do Brasil à refinaria Paulínia, 

de onde o etanol será em seguida transportado até ao Porto de São Sebastião”. 

A mesma reportagem aponta ainda que “algumas grandes famílias 

brasileiras, conhecidas pela designação ‘barões do açúcar’94 beneficiam-se dos 

feitos positivos gerados pelos investidores estrangeiros e pelo governo para 

consolidar a sua dominação. Entre 2000 e 2005, registraram-se no sector trinta e 

sete fusões e aquisições. O grupo Cosan acaba de comprar a fileira brasileira da 

Esso, deste modo assegurando um acesso directo aos circuitos de distribuição do 

etanol” (p.14). 

Os investimentos pela compra de empresas, de ações e produtos 

geneticamente modificados fortalecem os donos do capital em escala global. A 

principal causa disso é a globalização neoliberal, a qual facilitou a circulação de 

capitais e de investimentos, dando nova dinâmica aos setores industriais e de 

serviços. Por outro lado, ela acentuou a exploração dos trabalhadores com a 

precarização das relações trabalhistas, bem como aumentou o número de 

marginalizados e intensificou a desigualdade e a exclusão social, conforme já 

pontuado. 

O discurso dos representantes do setor sucroalcooleiro é o de que suas 

atividades produtivas geram emprego e renda, bem como os seus produtos 

melhoram o meio ambiente, trazem o desenvolvimento e o progresso à nação 

brasileira de forma equitativa. A idéia de desenvolvimento e progresso no modelo 

capitalista já foi analisada com muita competência por pensadores de grande 

envergadura.95 Portanto, irei somente destacar alguns sentidos que lhes são 

atribuídos e como são utilizados pelos seus postulantes para ofuscar o trabalho 

escravo no estado mais rico do país. 

                                                                                                                                                    
de empresa estatal ou também de empresa de economia mista, embora seja uma S.A. Fundada 
em 3 de outubro de 1953 e sediada no Rio de Janeiro, opera hoje em 27 países, no segmento de 
energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e 
transporte de petróleo e seus derivados no Brasil e no exterior. Seu lema atual é: "Uma empresa 
integrada de energia que atua com responsabilidade social e ambiental". A empresa está em 
quarto lugar no ranking das maiores petrolíferas de capital aberto do mundo, é a terceira maior 
empresa do continente americano em valor de mercado e ocupa o quinto lugar entre as maiores 
empresas do mundo em valor de mercado (Cf. http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrobras). 

 
 

94. Segundo o mesmo Jornal, p. 15, “entre os mais poderosos encontram-se a família Ometto, alguns 
ramos da qual controlam o grupo Cosan e a família Biaggi, dominante no conglomerado 
Crystalev”. 

 

95. Cf. Arrighi (1997); Hobsbawm (1995) e Stiglitz (2007). 
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No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa encontra-se o seguinte 

significado para o verbete progresso: “Ação ou resultado de progredir; movimento 

para diante; o fato de se expandir; mudança de estado (de algo) que o move para 

um patamar superior; crescimento, desenvolvimento. Mudança considerada 

desejável ou favorável; avanço, melhoria. Incorporação no dia-a-dia das pessoas, 

das novas conquistas no campo tecnológico, da saúde, da construção, dos 

transportes etc.; a evolução da humanidade, da civilização; modernização”.    

Conforme apresenta a literatura, os significados para a palavra progresso 

são muitos. Eles têm em comum a idéia de evolução da humanidade, de expansão, 

de desenvolvimento, de modernização. Entretanto, pode ser também visto por 

outro ângulo, como algo negativo: desenvolvimento de doenças devido ao forte 

odor que os produtos das usinas exalam; evolução da tecnologia associado à 

intensificação da superexploração da mão-de-obra; crescimento do número de 

marginalizados e de escravizados e assim por diante. 

Nessa reflexão sobre o sentido negativo e positivo do progresso, há um 

quadro do pintor alemão Paul Klee (1879-1940) intitulado Angelus Novus, que foi 

interpretado pelo crítico literário, filósofo e sociólogo Walter Benjamin (1892-1940) 

como o “Anjo da História”. Ele diz:  
 
 

Representa um anjo que parece estar a afastar-se de alguma 
coisa que contempla fixamente. Os olhos estão arregalados, tem 
a boca aberta e asas estendidas. É este, seguramente, o aspecto 
do anjo da história. Ele tem a face voltada para o passado. Onde 
vemos perante nós uma cadeia de acontecimentos, vê ele uma 
catástrofe sem fim que incessantemente amontoa ruínas sobre 
ruínas e lhas vai arremessando aos seus pés. Ele bem gostaria de 
ficar, de acordar os mortos e voltar a unir o que foi destroçado. 
Mas do paraíso sopra uma tempestade que lhe enfuna as asas e é 
tão forte que o anjo já não é capaz de as fechar. Esta tempestade 
arrasta-o irresistivelmente para o futuro, para o qual tem as 
costas viradas, enquanto o montão de ruínas à sua frente cresce 
até ao céu. Esta tempestade é aquilo a que chamamos 
progresso.96 

 
 

O progresso, como é entendido e cultuado atualmente nos remete ao novo, 

ao moderno. É uma “tempestade” a qual não podemos resistir (sedutora) que nos 

arrasta para o futuro. Em seu nome tudo é permitido e valorizado, tendo sempre 

como seus representantes os donos do capital, os quais, associados aos governos, 

                                                 
96. Citado por Boaventura de Sousa Santos no livro  A gramática do tempo: para uma nova cultura 

política. São Paulo, Cortez, 2006, p. 49. 
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transmitem a idéia de que todos serão beneficiados com os novos projetos. Assim, 

dizem, o Brasil deixará definitivamente de ser o “país do futuro” e poderá entrar de 

vez na esfera dos Estados-Nação mais ricos e desenvolvidos do mundo. 

Evidentemente que os ícones do capitalismo que representam o progresso 

no estado de São Paulo, como hidrelétricas, usinas de açúcar e álcool, indústrias de 

aviões, informática, robótica etc. produzem “um montão de ruínas que crescem até 

o céu” como a degradação ambiental, a superexploração e o trabalho escravo, 

doenças diversas aos trabalhadores e à população em geral. Mas, esta “tempestade” 

que provoca melhorias para uma minoria e uma terrível catástrofe aos mais 

vulneráveis não pode ser detida. O progresso, sendo visto pelo ângulo positivo 

tornou-se hegemônico nos discursos de empresários, políticos, religiosos, 

acadêmicos e na mídia. Isso é mais evidente no estado de São Paulo, o qual já se 

tornou para o Brasil e o mundo sinônimo do progresso e desenvolvimento. 

  Os pobres e miseráveis de outras regiões do Brasil crêem que em São Paulo 

o bem-estar é geral. É visto como uma espécie de “paraíso”, onde existem 

oportunidades de emprego com bons salários, respeito aos direitos trabalhistas, 

com enriquecimento fácil. Essa idéia é recorrente nos discursos das elites e nos 

meios de comunicação de massa, fazendo com que muitas pessoas migrem em 

busca de melhores condições de vida. Entretanto, na maioria das vezes, tal discurso 

não corresponde com a realidade, ampliando os graves problemas sociais 

existentes.  
 
 

 

2. Idas e vindas: migrar é preciso? 
 

 

Os cortadores de cana no Brasil e, particularmente, no estado de São Paulo, 

apesar de haver nuances, se encontram em péssimas condições de vida e de 

trabalho. Muitos deles vivem e trabalham em condições análogas a de escravo, 

conforme tipifica o artigo nº 149 do Código Penal Brasileiro. Concretamente, essas 

situações ocorrem em contextos plurais, envolvendo muitas usinas em diversas 

regiões, com condições de trabalho indignas a um ser humano, alimentação 

precária, péssimas condições de higiene, de transporte, de moradia etc. 

Uma parcela expressiva dos homens e mulheres que trabalham na cana-de-

açúcar em São Paulo é migrante. “A União da Indústria da Cana-de-Açúcar estima 

que pelo menos 54 mil cortadores de cana do Estado (40% da mão-de-obra) sejam 
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migrantes provisórios. Deve haver mais porque muitos já são inscritos com seus 

endereços paulistas. Milhares desembarcam em ônibus alugados por eles ou por 

“gatos”, os intermediários da contratação para o corte”.97  

Os motivos que levam os trabalhadores a migrarem para São Paulo são 

muitos. Essas pessoas são extremamente pobres e possuem baixíssima 

escolaridade. O aliciamento de trabalhadores pelos “gatos” para a atividade 

agrícola nas usinas de cana-de-açúcar de São Paulo vem ocorrendo em diferentes 

estados do Brasil. Nas últimas duas décadas, os aliciamentos ocorreram, 

sobretudo, nos estados de Minas Gerais (Vale do Jequitinhonha), Bahia, Paraíba, 

Pernambuco, Ceará, Maranhão e Piauí. 

Em suas regiões de origem, não há condições para essas pessoas viverem de 

maneira digna. Tudo é escasso e precário: escolas, hospitais, emprego, trabalho, 

moradia, terra, água, alimentos... O Estado, em geral, é pouco eficiente, com 

políticas públicas deficitárias nas áreas da saúde, habitação, educação, agrária e 

agrícola, de geração de emprego e renda, de profissionalização etc. Essas regiões 

são as terras “escondidas” e estes seres humanos são praticamente “invisíveis” aos 

olhos governamentais, sendo lembrados somente no período eleitoral. 

No que diz respeito à escolaridade da população migrante, ela se encontra 

em um patamar muito inferior se comparado com o restante do Brasil. “A 

escolaridade média dos trabalhadores da cana é de 3,7 anos. Na classificação de 

educadores, isso os reduz à condição de analfabetos funcionais. No país, a média de 

estudos é de 6,9 anos. Na indústria do álcool, de 8,6.”98 Em um contexto tão 

complicado de sobrevivência, resta-lhes somente a migração forçada temporária, 

sendo a grande indústria canavieira paulista, segundo crêem, altamente rendosa.  

Ela se afigura, portanto, como local das oportunidades de melhorarem suas vidas. 

“A Pastoral dos Migrantes estima que cerca de 200 mil trabalhadores 

migrantes trabalhem em São Paulo no período da safra de cana, laranja e café. No 

setor canavieiro do estado, o número de migrantes por safra é estimado em 40 

mil”.99 Em sua grande maioria, os trabalhadores são migrantes jovens, em estado 

de pobreza absoluta, conforme se constata na imagem abaixo.   

 

                                                 
97. Jornal Folha de S. Paulo, 24/08/2009, Caderno Mais! p. 8. 
98.  Idem, p. 10. 
99. Cf. Maria Luisa Mendonça (et all). Os Efeitos Destrutivos da Indústria da Cana no Brasil. 

Caderno de Formação 2. CPT. São Paulo: 2006, p. 11. 
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Falando sobre as causas das migrações, o cortador de cana Elieser afirma: 

“Aqui é um lugar muito bom pra viver. A gente só sai daqui porque a condição de 

vida do lugar é fraca. O que você colhe na lavoura é mesmo pra comer (...). O lugar 

é bom pra viver porque a gente ta no que é da gente e perto da família, mas a 

condição não dá. Aí você tem que caçar outro jeito mesmo e a única saída que a 

gente ta tendo aqui é esse corte de cana mesmo”.100 

Ainda sobre a saída dessas pessoas da terra natal, o documento intitulado 

Migramos Para Viver traz os motivos que os leva a migrar: “Não possuímos meios 

suficientes que atendam nossas necessidades básicas: terra, morada, emprego e 

salário; nossa região sofre há anos com a falta de apoios governamentais para: 

agricultura familiar, irrigação, estradas, escolas de qualidade e adequada 

assistência à saúde e ansiamos por uma vida melhor para nossas famílias”. O 

documento aponta também o que os migrantes esperam encontrar nas regiões de 

destino: “Acolhida fraterna e solidária, moradia digna, trabalho decente, salário 

justo, tempo para o lazer e respeito e compreensão em relação às nossas 

diferenças.”101 

                                                 
100. Elieser, 52 anos, casado, quatro filhos, ex-migrante do Vale do Jequitinhonha/MG (Cf. Pereira, 

2008:59). 
 

101. Cf. Folder intitulado Migramos Para Viver! Pastoral do Migrante, Guariba/SP. Diocese de 
Jaboticabal. 
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Entre os motivos que levam esses trabalhadores a migrarem, além dos 

apontados acima, está a expulsão dos camponeses de suas terras por meio do uso 

da violência e ameaças de morte, como por exemplo, nos municípios maranhenses 

de Timbiras e Codó. Conforme Maria Silva (2008:7), “estas famílias eram 

constituídas de moradores que pagavam a renda em produto ao dono da terra. 

Plantavam arroz, feijão, milho, mandioca e frutas. Além disso, viviam da economia 

extrativista do coco babaçu, atividade essencialmente desenvolvida pelas mulheres, 

segundo a tradição do campesinato desta região. Viviam em casas de argila, 

cobertas de folhas de palmeira do babaçu”. 

Ainda segundo a mesma autora, “no ano de 2004, homens armados 

desalojaram 100 famílias da Fazenda São Raimundo, pertencente a José Ribamar 

Thomé. Os homens eram mandantes de Ricardo Reis Vieira, que, por intermédio 

de escrituras falsas, afirmava ser o legítimo proprietário da terra (...). A queima das 

casas foi feita pela Empresa do Grupo Maratá, que possui negócios relacionados ao 

comércio, agricultura e indústria no Nordeste. No Maranhão, esta empresa possui 

extensas áreas com pecuária”.  

Os empresários utilizam mentiras, grilagem de terras, falsificação de 

documentos, violências de diferentes graus e tipos e outros expedientes para 

atingir os seus fins, não importando os meios empregados. Silva discorre a respeito 

do desdobramento desse processo: “Os camponeses não resistiram a este ato de 

violência, pois em caso contrário, seriam mortos, segundo vários depoimentos. 

Muitos ainda não recorreram à justiça em razão do medo de represálias por parte 

da empresa expropriadora”. Ela afirma ainda que “esta realidade concreta se insere 

na história do capitalismo no campo no Brasil que sempre foi acompanhada de 

violência, inclusive nos dias atuais. Ademais da expropriação, a empresa destruiu 

as florestas de babaçu por meio de máquinas e de fogo. Em seguida foi semeado 

capim para o gado”.  

Ao utilizarem essas estratégias perversas e outras igualmente violentas 

como a do gado solto e a da roça cercada,102 os capitalistas expulsam os 

camponeses da terra e os transformam em proletários marginalizados em várias 

regiões do país. Silva afirma ainda que eles “desistem e abandonam suas moradas, 

                                                 
102. “Isto significa que os camponeses, para não terem suas roças comidas e destruídas pelo gado 

solto, precisam cercá-las. No entanto, em razão dos parcos recursos que dispõem, sobretudo 
financeiros, eles não têm condições para impedir essa prática” (Cf. Silva, 2008:8). 
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engrossando a periferia das cidades e o exército de reserva dos proletários para os 

canaviais do centro-oeste ou ainda para as atividades de derrubada da mata, 

plantação de capim na Amazônia legal. Segundo dados da CPT, a maior parte dos 

trabalhadores escravizados são provenientes do Maranhão e Piauí”. 

Esse quadro de profundas transformações com a expropriação dos 

trabalhadores rurais nos remete, historicamente, guardadas as devidas proporções, 

ao cercamento dos campos na Inglaterra no século XIX. Conforme nos lembra 

Thompson (1987:44-45), “de uma vila à outra, o cercamento avançava, destruindo 

a economia de subsistência dos pobres que já era precária. O indivíduo sem prova 

legal dos seus direitos raramente era compensado”. Entretanto, “aquele que 

conseguia prová-los recebia um pedaço de terra impróprio para prover a sua 

subsistência, sendo obrigado a arcar com uma parcela desproporcional nos altos 

custos do cercamento”.  

A avaliação de Thompson (1987:46) é que este processo significou uma 

ruptura na estrutura tradicional dos costumes e dos direitos dos aldeões. Em suas 

palavras: 
 

 

Entretanto, a distinção, que parecia “bastante clara” de acordo 
com as relações de propriedade capitalistas, significava uma 
ruptura na estrutura tradicional dos costumes e dos direitos dos 
aldeões: a violência social dos cercamentos consistiu 
precisamente na imposição total e drástica das definições de 
propriedade capitalista sobre as vilas. Naturalmente, estas 
definições foram se infiltrando nas vilas antes dos cercamentos, 
durante séculos, mas coexistiram com os costumes e com os 
elementos de autonomia presentes na estrutura da comunidade 
pré-capitalista da vila, que – embora estivessem 
indubitavelmente se desintegrando sob a pressão do aumento 
populacional – persistiram com um vigor notável em diversos 
locais.  

 
 

Tal qual o homem rural inglês, esses brasileiros desde a década de 1960, que 

foram “cercados” por um processo de modernização da agricultura implantada no 

país, possuem um sentimento umbilical com a terra. Para eles, terra é mais do que 

terra. Ela sempre possibilitou a subsistência, a sociabilidade, a segurança. Como 

afirma Thompson (1987:64), para eles “a terra carrega sempre outras conotações – 

de status, segurança e direitos – mais profundas do que o simples valor da 

colheita”. 

O processo de expulsão desses homens e mulheres leva ao fornecimento de 

mão-de-obra barata, em condições de trabalho e de vida subumanas em várias 
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partes do país, inclusive no estado de São Paulo. Na avaliação do pesquisador 

Francisco Alves, o Complexo Agroindustrial Canavieiro atravessa um novo período 

de expansão, um novo momento de um velho processo, típico das décadas de 1960, 

1970 e 1980.  Segundo ele, esse processo consiste no 
 

crescimento do complexo canavieiro no Centro-Sul e na 
expulsão de trabalhadores nas regiões onde ainda predomina a 
pequena produção familiar. Portanto, trata-se de um processo de 
acumulação primitiva, que libera trabalhadores, em uma ponta, 
tendo em vista que não permite que sobrevivam de sua produção 
agrícola independente, e os emprega, na outra, sob condições 
precárias de elevada penosidade, para que atinjam 
produtividades elevadas. Trata-se de dois movimentos casados, 
isto é, a ocorrência de um, o aumento da produção de cana, de 
açúcar e, fundamentalmente, de álcool no Centro-Sul, necessita 
do outro, a expulsão ou impossibilidade de sobrevivência de 
trabalhadores ligados à agricultura familiar (2007:24). 

 
 

Nesse contexto, compreende-se o porquê da maioria dos trabalhadores dos 

canaviais paulistas serem migrantes. Eles se encontram nas “terras escondidas”, 

distantes das autoridades políticas, sendo considerados “invisíveis” pelos órgãos 

públicos, abandonados à própria sorte. A relativa ausência ou mesmo ineficiência 

do Estado permite ou estimula a expulsão dos trabalhadores do campo, 

favorecendo assim os interesses dos empresários por um lado e a precarização das 

relações trabalhistas por outro. No contexto da cultura canavieira paulista, o “gato” 

ainda é uma figura central, embora também esteja aumentando a migração sem a 

intervenção do aliciador.  

No que concerne à questão da esperteza do “gato” e as estratégias por ele 

utilizadas, o agente de pastoral Dionísio traz à luz informações significativas:  
 
 

A maioria dos gatos são conterrâneos (sic) nossos, são 
companheiros que por serem mais espertos começam a 
explorar os outros companheiros, contratam as turmas de 
trabalhadores, exploram o boteco vendendo as mercadorias a 
preços altos, cobram as passagens de ônibus fretado pela 
usina, ganham juros com o adiantamento de dinheiro que 
fazem aos trabalhadores para se alimentarem na estrada e no 
alojamento. O gato fura a greve e ameaça os trabalhadores com 
demissão. Diante disso o cortador de cana, que já está doido, 
se ferrando porque está sobrando gente por aí, entra no 
caminhão e vai trabalhar de qualquer jeito, mesmo recebendo 
miséria para sobreviver (Cf. Novaes e Alves, 2003:45).  
 

 



 88

O “gato”, conforme já destacado, é uma personagem emblemática. “Ele tem 

lucro no aluguel da ‘casa’, na produção do trabalhador e até na alimentação, e tudo 

isso é crime, afirmou Mário Antonio Gomes, do Ministério Público do Trabalho”.103 

A relação de parentesco do “gato” com os aliciados, por ser conterrâneo dos 

migrantes e possuir a mesma cultura,104 facilita extremamente o aliciamento, bem 

como a relação de dependência dos trabalhadores e da exploração destes. Por outro 

lado, esse fato dificulta a atuação dos sujeitos das pastorais sociais e outros para 

solucionar esse problema.  

Em suma, na sua grande maioria os trabalhadores são migrantes, 

normalmente camponeses ou ex-camponeses, oriundos de regiões muito distantes, 

como os estados de Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Paraíba e outros. 

Arregimentados pelas usinas em seus locais de nascimento, tendo como peça 

central o “gato”, já chegam aos locais de trabalho em São Paulo “endividados”, 

dependentes, vulneráveis e ainda serão tratados como “estrangeiros” em seu 

próprio país. Sem possibilidade de fazer qualquer opção, submetem-se a qualquer 

coisa por não terem condições de sobreviver e sustentar a família onde residem.  

Nas terras paulistas, onde crêem haver progresso e fartura, será difícil 

obterem emprego formal. Mesmo se o obtiver e conseqüentemente tiverem suas 

carteiras de trabalho registradas, não terão liberdade de escolha.105 Assim, se forem 

inseridos nos quadros da formalidade, da legislação trabalhista, serão alvo de uma 

série de ameaças, de privações, de violências sutis e abertas, tendo os seus corpos 

marcados pelo eito que escraviza, mutila e mortifica. Na avaliação do pesquisador 

António Sousa Ribeiro, 
 
 

nada define mais a identidade que o próprio corpo. A partir do 
momento em que o corpo é marcado pelo trabalho e pela 
violência isso significa que há uma violência que encontra uma 
inscrição material. Vê-se uma violência inscrita nos corpos. É 
como o número do prisioneiro tatuado no braço. Isso é uma 

                                                 
103. Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 19/05/2007, B7. 
 

104. Para Thompson (1998:17), “uma cultura é também um conjunto de diferentes recursos, em que 
há sempre uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o subordinado, a aldeia e a 
metrópole; é uma área de elementos conflitivos, que somente sob uma pressão imperiosa – por 
exemplo, o nacionalismo, a consciência de classe ou a ortodoxia religiosa predominante – 
assume a forma de um ‘sistema’. E na verdade, o próprio termo ‘cultura’, com sua invocação 
confortável de um consenso, pode distrair nossa atenção das contradições sociais e culturais, 
das fraturas e oposições existentes dentro do conjunto”. 

 

105. “Algumas estatísticas, ainda imprecisas, dizem que 70% dos trabalhadores da indústria da cana 
têm emprego formal. No Brasil, os empregados protegidos pela lei e pela seguridade social não 
passam de 50% do total” (Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 11/03/2007, B6). 
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espécie de tatuagem. É a maneira como o sistema inscreve no 
corpo daqueles que exclui as marcas da exclusão. São marcas da 
violência que desestruturam a identidade. É importante ver o 
conceito de Foucault sobre biopolítica, uma política que se 
exprime através da gestão dos corpos.106 

 
      

 
                     Foto: Flavio Conde Júnior             

 

Marcas da escravidão e da injustiça nos corpos dos trabalhadores da cana 
      

A partida para a cidade grande e proibida é bem expressa na composição de 

Patativa do Assaré, intitulada Triste partida, onde afirma: “Nós vamos a São 

Paulo/ que a coisa tá feia/ por terras alheias/ nós vamos vagar/meu Deus/ meu 

Deus/ Se o nosso destino/ não for tão mesquinho/ Cá e pro mesmo caminho/ nós 

torna a voltar/ ai, ai, ai. (...) Chegaram a São Paulo/ sem cobre quebrado/ E o pobre 

coitado/ procura um patrão/ meu Deus/ meu Deus/ só vê cara estranha/ de 

estranha gente/ tudo é diferente/ do caro torrão/ ai, ai, ai, ai/.” 

Na mesma obra, o compositor alude diretamente à situação dos 

trabalhadores escravizados, enfatizando a sua difícil situação com a dívida 

                                                 
106. Professor catedrático do Grupo de Estudos Germanísticos da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra; co-coordenador do Núcleo de Estudos Culturais Comparados do 
CES e diretor da Revista Crítica de Ciências Sociais; co-coordenador do programa de 
doutoramento em Pós-Colonialismos e Cidadania Global. Entrevista concedida em Coimbra dia 
09 de junho de 2009.  
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crescente. “Trabaia dois ano/ três ano e mais ano/ e sempre nos prano/ de um dia 

vortar/ meu Deus/ meu Deus/ mas nunca ele pode/ só vive devendo/ e assim vai 

sofrendo/ é sofrer sem parar/ ai, ai, ai, ai/ distante da terra/ tão seca tão boa/ 

exposta à garoa/ a lama e o pau/ meu Deus/ meu Deus/ faz pena o nortista/ tão 

forte, tão bravo/ viver como escravo/ no Norte e no Sul”. Assim, dificilmente irão 

conseguir sair desse círculo vicioso.    

Em suma, a migração forçada destes homens e mulheres é uma realidade 

que abarca diversos elementos. Evidentemente que a questão não está na migração 

em si, haja vista que todos possuem o direito de ir e vir, mas nas condições 

objetivas que a tornam necessária. Nesse sentido, é fundamental melhorar as 

condições de trabalho e vida destas pessoas para que elas consigam viver 

dignamente em seus locais de origem.  

O desafio essencial é pensar e executar políticas públicas inovadoras para o 

meio rural brasileiro e para os jovens que aí vivem; políticas que garantam acesso a 

terra, ao trabalho, à renda, à educação de qualidade etc. Mas para isso se 

concretizar, é necessário pensar um novo modelo de desenvolvimento nas cidades 

e, especialmente, no campo. 
 

 

3. A vida nas “novas senzalas”  
 

 

    Os migrantes estranham a nova terra na qual chegam para trabalhar. Tudo 

para eles é diferente: a arquitetura, as ruas, a quantidade e tipos de automóveis, as 

vestimentas, a alimentação, o luar, o clima, a violência etc. A “cidade grande” os 

seduz e ao mesmo tempo os amedronta. É o novo, sendo desconhecido é mistério. 

Reynaldo Bessa, em sua música intitulada Lamento Urbano, nos remete a alguns 

dos sentimentos desses seres humanos: “Avistei São Paulo/com os olhos em cima 

da noite/ a pista molhada e um frio feito um açoite/ Avistei São Paulo/ e bem 

mansa vinha a madrugada./ Vi uma lua feia e tonta/ que pra mim não era lua 

nada./ Avistei São Paulo/ com os olhos em cima do medo./ A violência em cada 

esquina/ querendo nos levar mais cedo”.  

  Como já destacado, sonham com uma vida melhor para eles e suas famílias. 

Nessa direção, Bessa afirma: “Trazia a fé e um violão/ a mão no sonho e o pé no 

chão./ Uma saudade imensa e uma constante solidão./ Avistei São Paulo/ com os 

olhos em cima do sério./ Ninguém me dizia nada/ e tudo era só mistério./ Avistei 
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São Paulo/ em cada rua um policial./ Vejo um fora da lei/ um homem faminto e 

um anormal”.  

No setor sucroalcooleiro paulista, constata-se cada vez mais a preferência 

por trabalhadores migrantes do sexo masculino, jovens, com idade entre 18 e 20 

anos. Trata-se de um quadro diferente dos anos 1990, onde a faixa etária era mais 

alta, conforme se percebe na ilustração abaixo.   

 

                                                                                                        Foto: Sebastião Salgado 

 
Capitalismo reproduz novos quadros de escravidão na cana-de-açúcar (1992) 
 
 

As condições de vida e de trabalho dessas pessoas nos remetem ao século 

XIX, onde a escravidão era aceita socialmente e legitimada pela classe dominante. 

Alojam-se em locais coletivos fornecidos pela própria usina, embora essa realidade 

venha diminuindo a cada ano. Em grande parte, as residências estão localizadas 

distante do trabalho, nas periferias das cidades, constituindo as chamadas 

“cidades-dormitórios”.  

Os trabalhadores estão inseridos em um universo bem diversificado. 

Contando com a própria sorte, moram em construções que eles denominam de 

barracos e cortiços. São lugares inseguros, insalubres e precários.  É possível 

constatar neles uma superlotação de homens e, em outros, homens e mulheres 



 92

convivendo juntos.  Sobre isso, padre Peres afirma: “Vi casos com 30 migrantes 

morando em uma casa com um só banheiro. Em outras situações, há 45 pessoas 

vivendo em uma pequena residência. Dormem no chão, amontoados. Eles vêm e 

não têm experiência do local, não conhecem nada. A maioria deles é jovem 

migrante e todos ‘marinheiros’ de primeira viagem”.107 

Nesse contexto onde se contatam as contradições da modernidade 

capitalista, a avaliação do sociólogo Herbert de Souza é esclarecedora. Em suas 

palavras: 
 

O Brasil tem uma indústria com duas caras – e a mesma moeda. 
Moderna na tecnologia, atrasada nas relações de trabalho. Sua 
classe média espreme-se entre a ideologia do senhor e as agruras 
dos pobres. Teme o destino de um e respeita o poder do outro. 
(...) A industrialização brasileira não encurtou abismos entre 
pobres e ricos. Os senhores viraram empresários, mas 
continuam a viver em novas versões da casa grande. Os escravos 
viraram trabalhadores, mas continuam morando na senzala, em 
dormitórios feitos para isolar o pobre, depois do serviço.108 
 
 
 

                                                                                                                      Foto: SPM 

 
Trabalhador migrante vive em cortiço, 

tendo sua dignidade violada. 
  

                                                 
107. Padre Antonio Garcia Peres. Entrevista concedida em 13 de agosto de 2009. 
108. Cf. texto intitulado “O Pão Nosso”. In: http://ocwbrasil.blogspot.com 
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Os locais onde residem apresentam irregularidades em vários aspectos: 

espaço pequeno, instalações hidráulicas e elétricas com avarias, colchões de 

péssima qualidade, quantidade de banheiros e chuveiros insuficientes, instalação 

de fogões e armários em locais impróprios, entre outros. Isso pode ser ilustrado 

com o seguinte caso: “Quarenta e três trabalhadores rurais vindos do Maranhão 

foram encontrados ontem pela Polícia Civil e pela Vigilância Sanitária vivendo em 

condições subumanas, sem trabalho e sem dinheiro em uma casa em Guariba, no 

interior paulista. (...) Na casa, eles dividiam espaço em quatro cômodos, sem 

chuveiro, que tinha instalações precárias e nenhum móvel – apenas colchões 

espalhados pelo chão”. A mesma fonte afirma que “eles não tinham como tomar 

banho, dormiam em colchões muito finos e, como o espaço era pequeno, dormiam 

até em três em um colchão de casal”.109 

Ainda sobre alojamentos precários, um trabalhador baiano migrante relata: 

“Aqui estou morando num quarto alugado, com meu irmão, neste quartinho 

pequeno. Uma cama cabe no cômodo. Um sofrimento danado. Tem que levantar a 

noite para fazer comida, fazer tudo”. E conclui: “Não dá para a gente levar a vida 

aqui e a família lá na Bahia. Então, se for para sofrer, eu acho que tem que sofrer 

junto. Tenho quatro filhos. Todos dependem de mim. Se Deus ajudar, a gente 

chega. É um pouco pesado, mas a gente vai levando”.110  

No depoimento acima se constata claramente que a nova situação em que se 

encontram os cortadores de cana é de sofrimento imenso, o qual eles denominam 

de “danado”. Acrescente-se a isso o fato de estarem longe da esposa, dos filhos, dos 

amigos, dos entes queridos, piorando ainda mais o seu estado de espírito, de 

solidão, havendo desilusão com São Paulo.  

Ademais, há também, em alguns lugares, alojamentos construídos pelas 

usinas, onde os trabalhadores têm que se alimentar no horário estipulado pelos 

patrões e ainda ingerir alimentos em más condições. Um trabalhador migrante 

afirma: “Conseguimos arrumar emprego na usina, fomos morar no alojamento da 

usina Santa Maria. Lá, a gente ficava no canavial até as 2 horas da tarde esperando 

a comida chegar; na época a usina levava a comida para a gente”. E acrescenta: “Aí 

chegava aquela comida que se você pegasse o arroz e jogasse na testa de uma 

                                                 
109. Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 19/05/2007, B7. 
110. Entrevista com um trabalhador no eito da cana/ Região de Ribeirão Preto/SP. Cf. Novaes e 

Alves. No Eito da Cana: Exploração do Trabalho e Luta por Direitos na Região de Ribeirão 
Preto/SP, 2003, p. 32. 
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pessoa ela caia duro mesmo. Não dava para ficar lá. Aí resolvi mudar para a usina 

Santa Ernestina, fui morar numa pensão”.111 

Os usineiros, nos casos destacados, como em tantos outros não têm a 

mínima preocupação com a situação dessas pessoas, dando-lhes um tratamento 

desumano, negando-lhes o acesso às necessidades básicas de subsistência. Há 

situações nos alojamentos que, além de precários, a liberdade é extremamente 

controlada. Em outras palavras, não há liberdade de ir e vir, de se sentir à vontade 

como pessoa. Esses espaços se assemelham, em sua constituição física e, 

especialmente no controle, às senzalas da escravidão colonial. De acordo com 

Dionísio, “eles (usineiros) tinham proibido até parentes de entrar no alojamento, 

que é todo cercado, como um campo de futebol. Os trabalhadores ficam dentro de 

uma senzala igual na época da escravidão” 112 (grifos meus). 

Nessa situação difícil, com salários aviltantes (quando os recebem), ainda 

são responsáveis pelo custeio do aluguel, vestuário, alimentação etc. Como fator 

agravante, os aluguéis são extremamente caros. Conforme o padre Antonio Peres, 

“pagando aluguel à base de 50 ou 80 reais por cabeça, um barraco da periferia com 

10/12 peões, o aluguel corresponde ao de uma mansão no centro de Ribeirão Preto 

ou de Araraquara. A média hoje de aluguel por um cômodo em um barraco é de R$ 

150,00, um verdadeiro absurdo.”113 

As dificuldades que esses errantes do fim do século (Silva, 1999) enfrentam 

vão além. Eles também sofrem discriminação e preconceito das pessoas do lugar, 

pela sua origem social, étnica e cultural. Ao chegarem ao estado de São Paulo são 

vistos como “estrangeiros” e tratados com apelidos e conotações pejorativos: 

“mineiro”, “baiano”, “piauí”, “cabeça chata” e outros. Desse modo, não obtém 

crédito financeiro e acabam precisando do “gato” outra vez para alugar a casa na 

qual vão residir, bem como para adquirir produtos de subsistência etc.  

Afora as discriminações, esses homens e mulheres são também 

marginalizados geograficamente, pois só lhes resta viver nas periferias das cidades, 

em meio à miséria, enfrentando todo tipo de escassez. Em tal contexto, essas 

pessoas se inserem em uma terceira relação desigual, já que são também 

marginalizadas socialmente. Acerca do tema, Andréa Vettorassi (2007:123) afirma: 

                                                 
111. Cf. Novaes e Alves. No Eito da Cana: Exploração do Trabalho e Luta por Direitos na Região de 

Ribeirão Preto/SP, 2003, p. 45. 
112. Idem, p. 32.  
113. Entrevista concedida em 13 de agosto de 2009. 
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Em Guariba, grupos heterogêneos se separam entre os 
chamados “nativos” e os “de fora”, que se diferenciam em 
diversos aspectos: o primeiro grupo é constituído de brancos, o 
outro, de negros e pardos; o primeiro é morador do centro, o 
segundo, do Bairro Alto e de outros bairros periféricos; o 
primeiro é de classe média e classe média alta, o outro, de classe 
baixa. Todos esses elementos são resumidos em poucas palavras 
detentoras de estigmas: “de fora”, estranho, “do morro”, 
migrante, nordestino.  
 

 

 

A autora explica ainda que os “de fora” são identificados como “nativos”, 

negros ou pardos, independentemente de serem migrantes ou não. Assim, segundo 

Vettorassi (2007:123), “suas corporalidades projetam uma impressão para os 

nativos que torna possível uma dialética e discriminatória relação entre os dois 

grupos e que inclui os filhos de migrantes, já nascidos em Guariba”. E continua: 

“Utilizando a expressão migrante, o nativo mascara um preconceito de cor e raça 

muito mais evidente e forte que o da naturalidade. Munido de seu alto poder de 

coesão, o nativo atribui ao ‘de fora’ (migrante e, principalmente, negro ou pardo) 

todos os males de sua sociedade, em especial os índices de criminalidade”. 

Como já sublinhado, a violência é amplamente exercida sobre os migrantes, 

tanto em seus locais de moradia como no trabalho. Aos “de fora” é atribuída a 

estigmatização do “marginal”. A tese de que a miséria sempre gera criminalidade 

legitima uma violência simbólica multifacetada que se transpõe para o mundo da 

violência real. O nativo utiliza as divisões (de classe, cor/raça, naturalidade etc.) 

para justificar a criminalidade existente na cidade, que é conhecida por todas as 

cidades vizinhas de Guariba (Cf. Vettorassi, 2007:123-124). 

Nesse contexto marcado pela violência, muitas vezes os trabalhadores 

procuram omitir ou dissimular sua condição de migrantes e negar sua identidade. 

Além dessas agressões que eles sofrem nos locais de moradia, são ainda mais 

violentados nas relações de trabalho. É-lhes tirado, ao mesmo tempo, o direito de 

igualdade e de diferença, como afirma Boaventura de Sousa Santos: “As pessoas e 

os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o 

direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza”.114  

  Como podemos perceber, o estado de São Paulo, considerado o mais 

desenvolvido da Nação e símbolo do progresso, utiliza trabalho escravo no seu 

processo produtivo. Para a sociedade em geral, é difícil de acreditar que persiste 

                                                 
114. Cf. Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 48, junho/1997, Coimbra, p. 30. 
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esse problema. As dificuldades se dão no sentido de diagnosticar, compreender e 

combater essa chaga social, como será apresentado posteriormente. 

 

 

           4. O eito que escraviza: condições de trabalho e renda 

 

O processo de violação aos direitos dos trabalhadores se inicia ao serem 

transportados ao eito. O tipo de transporte é uma violência em movimento. Nas 

palavras de Abel Barreto, “há uns dez anos atrás, eles iam longe. Eram conduzidos 

com trator, com caminhão sem toldo, sem banco, sem nada. No trabalho também 

não tinha proteção nenhuma: registro em carteira era mínimo, o ganho e a 

moradia na cidade desse pessoal eram bem precários”.115 O mesmo caminhão que 

transportava animais também era utilizado para o transporte de gente.  

De acordo com Silva (1999), em tal contexto, o caminhão com esses 

trabalhadores rurais, deve ser compreendido como resultado de uma proletarização 

forçada, da estigmatização, da negação de direitos e da cidadania. O caminhão de 

“bóias frias” é sinônimo de vergonha corporal e cultural. Atualmente não há mais 

os caminhões; as usinas os substituíram por ônibus. Entretanto, são precários, 

desconfortáveis, apresentam falhas mecânicas como a falta de freios, lâmpadas 

sinalizadoras queimadas, pneus “carecas”, sendo muitos deles clandestinos e 

causando sérios acidentes. 

As condições de trabalho impostas pela civilização da usina116 aos 

trabalhadores da cana no Brasil e, especialmente, de São Paulo, são indignas a 

qualquer ser humano. As longas e penosas horas de trabalho diárias a que são 

obrigados, somam-se às péssimas e insalubres condições de moradia em que vivem 

nessas novas senzalas da pós-modernidade. Na avaliação do Dr. Dimas Silva, “o 

trabalho na cana, todo ele é degradante. Primeiro porque nós entendemos que não 

é nem trabalho pra ser humano de tão ruim que ele é”.117 Para as mulheres, 118 a 

                                                 
115. Abel Barreto, ex-cortador de cana e hoje sindicalista do município de Duartina/SP. Entrevista 

concedida em 20 de novembro de 2008. 
 

116. “A passagem da civilização cafeeira para a civilização da usina implicou um processo 
extremamente rápido do ponto de vista do tempo histórico, marcado pela destruição e 
desestruturação do universo cultural desta região. A civilização da usina correspondeu a um 
processo homogeneizador imposto sobre os destroços do antigo universo cultural dos ex-
colonos, parceiros, sitiantes e fazendeiros de café. As cidades-dormitórios, as periferias das 
outras cidades, o mundo rural despovoado e coberto pelo verde dos canaviais, laranjais e 
cafezais são as duas faces deste processo” (Silva, 1999:221). 

 

117. Dimas Moreira da Silva, 53 anos, Procurador do Ministério Público do Trabalho em 
Campinas/SP. Entrevista concedida em 09 de fevereiro de 2009. 
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situação é ainda pior, sofrendo também com a ausência ou a precariedade das 

instalações sanitárias, a exigência de alta produção, os baixíssimos salários, e 

mesmo por terem que trabalhar grávidas.  

As mulheres sempre fizeram história, no campo e na cidade. Combatentes, 

fortíssimas e valentes, elas estão na base da agricultura brasileira. “Conforme o 

Censo Agropecuário 2006, 13,7% dos estabelecimentos da agricultura familiar 

eram dirigidas por mulheres!”119 No contexto social brasileiro, todas as mulheres 

são iguais, mas algumas “são mais iguais” do que as outras. Assim, determinadas 

personalidades, como por exemplo, a senadora Kátia Abreu, defensora dos 

interesses dos latifundiários, Alice Ferreira, ex-presidente da Associação Brasileira 

de Criadores de Nelore, têm atributos positivos como “lutadora”, “corajosa”, 

“determinada” e visibilidade, com projeção nacional, sobretudo com o apoio dos 

meios de comunicação de massa.120  

Todavia, é fundamental destacar o papel daquelas que foram excluídas da 

história e não têm os seus nomes aclamados pela mídia. Estas contribuíram muito, 

ao lado dos seus companheiros ou sozinhas, violentando os seus corpos em um 

trabalho desumano121 para produzir a riqueza deste país, riqueza esta que jamais 

tiveram acesso, haja vista a situação de pobreza em que vivem, decorrente de um 

modelo socioeconômico altamente excludente e concentrador de renda.122 

                                                                                                                                                    
118. No que se refere às relações de gênero: “Quem é o cortador hoje? É homem, na sua grande 

maioria. Então aí nós temos que considerar os atributos referentes ao sexo masculino e os 
homens são socializados desde o momento em que nascem, através dos pais, da família, da 
escola e da sociedade para serem fortes, para não chorarem, para suportarem as asperezas da 
vida, ou seja, para manter a chamada virilidade. Esse é um dado importantíssimo. (...) Então o 
trabalhador está ali naquele momento como se fosse para vencer uma guerra, ele está ali para 
brigar, para sair vencedor” (Cf. Maria Aparecida de Moraes Silva. Produção de Alimentos e 
Agrocombustíveis no Contexto da Nova Divisão Mundial do Trabalho. Palestra proferida na 
USP em 23 de julho de 2008).  

 

119. Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 24 de outubro de 2009, B2. 
 

120. Idem. 
 

121. Sobre as mulheres cortadoras de cana, para Brandão e Bingemer (1994:139), “embora esses 
discursos mostrem muitos outros aspectos relevantes, é necessário destacar o referente à 
questão da ambigüidade; elas gostam do trabalho, mas, ao mesmo tempo, reclamam, como por 
exemplo, nessa expressão: ‘Eu tô murchando, tô murchando na cana! Eu suo, transpiro tanto 
que tô murchando! Eu era bonita, era forte, agora tô murchando...’ Muitas reclamam de 
problemas de coluna – “o ‘gato’ fica lá, vigiando” – não podendo interromper o trabalho para 
beber água; há a mulher bombeira que distribui água a todos a fim de evitar paradas, porque 
“(...) o ‘gato’ fica dizendo: ‘Vai diminuir a minha renda se vocês produzirem pouco...” Há, 
assim, esse incentivo para produzirem bastante”. 

 

122. “Segundo dados do Human Development Report (HDR) – Organização das Nações Unidas 
(ONU), de 2004, o Brasil apresenta historicamente uma desigualdade extrema, com índice de 
Gini próximo a 0,6. Este valor indica uma desigualdade brutal e rara no resto do mundo, já que 
poucos países apresentam índice de Gini superior a 0,5. Dos 127 países presentes no relatório, o 
Brasil apresenta o 8º pior índice de desigualdade do mundo, superando todos os países da 
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Ao entrar no “laboratório secreto do eito”,123 o trabalhador deveria receber 

das usinas os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), porém há algumas que 

não os fornecem. Então, ele terá que comprá-los, ampliando ainda mais a sua 

dívida. Outras já os fornecem, porém inadequados ou de baixíssima qualidade, 

mais atrapalhando do que ajudando nas suas ações laborais. As condições no eito 

são marcadas pela individualização do trabalho com a exigência de altíssima 

produtividade.  

No que diz respeito à produtividade desses trabalhadores nas últimas 

décadas, a socióloga Maria Silva afirma: “Na década de 1980, a média 

(produtividade) exigida era de cinco a oito toneladas de cana cortada/dia; em 1990, 

passa para oito a nove; em 2000 para 10 e em 2004 para 12 a 15 toneladas!”. Para a 

autora, “este fato, caracteriza esse trabalho como extremamente árduo e estafante, 

pois exige um dispêndio de força e energia que, muitas vezes, o trabalhador não 

possui, tendo em vista o fato de serem extremamente pobres, senão doentes e 

subnutridos”.124 

O aumento da meta do corte da cana causou “grande diminuição no número 

de mulheres que realizam esse trabalho. Além disso, a dupla jornada (obrigação 

com o trabalho na cana, com o serviço em casa e com o cuidado e educação dos 

filhos) significa um esforço muito maior para as mulheres que, mesmo com todas 

as dificuldades, enfrentam o trabalho bruto”. Entretanto, “as usinas restringem 

esse trabalho com a exigência adicional de que as mulheres sejam “operadas”, ou 

seja, impossibilitadas de ter filho”.125 

O cortador receberá o seu salário equivalente à quantidade de toneladas do 

produto cortado. Com cálculos extremamente complicados de aferição, feitos pelos 

patrões longe do trabalhador, jamais ele saberá exatamente o valor que deveria 

receber pelo seu duro e penoso trabalho, sendo na maioria das vezes lesado. A 

quantidade mínima de cana-de-açúcar que ele deverá cortar, a depender da usina, 

                                                                                                                                                    
América do Sul e ficando apenas à frente de sete países africanos” (cf. 
http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias). 

 

123. “A ‘leitura do espaço’ do canavial oferece, numa primeira impressão, a imagem de um mar de 
cana, um todo homogêneo no qual se distribuem os trabalhadores. Essa visão aparente se 
desfaz quando se analisa o processo de trabalho como consumo da força de trabalho. Na 
medida em que se penetra no interior do laboratório secreto do eito, das relações de produção, 
descortina-se um universo submerso, pilar básico da estrutura de dominação (Silva, 1999:151). 

 

124. Cf. Conflitos no Campo Brasil 2005. CPT 30 anos. Goiânia: CPT Nacional, 2006. 
 

125. Cf. Maria Luisa Mendonça. Os Efeitos Destrutivos da Indústria da Cana no Brasil. São Paulo: 
SPM, 2006, p. 13. 
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será de 12 a 15 toneladas ao dia, o que representa um número incalculável de 

movimentos extremamente cansativos.126 Caso ele não alcance essa meta, no 

segundo mês será demitido.  

No submundo da cana, geralmente os trabalhadores e trabalhadoras não 

têm água fresca para beber e nem banheiros, tendo que fazer suas necessidades 

fisiológicas tal como os escravos da colônia: no “matinho”. Comem em locais 

impróprios – às vezes em pé – o alimento frio que levam consigo (daí serem 

chamados de “bóia-fria”). Sequer podem descansar nesse momento, pois recebem 

por produção. 

 
 

                                                                                                       Foto: Flavio Conde Júnior 

 
Cortadores de cana são submetidos à insalubridade e à superexploração 

 
      

Os acidentes de trabalho são freqüentes. Entre outras ocorrências, 

registram-se: membros amputados com golpes de facão, picadas de insetos e 

cobras, queimaduras ao colocarem fogo na cana, inclusive com mortes pelas 

chamas. Presencia-se ainda o mal-estar com dores em todo o corpo pela sobrecarga 

                                                 
126. “Em 10 minutos, um trabalhador derruba 400 quilos de cana, desfere 131 golpes de podão e faz 

138 flexões de coluna. O trabalho é feito em temperatura superior a 27ºC, com fuligem no ar e, 
mais ou menos ao final do dia, o cortador terá ingerido mais de 7,8 litros de água, em média, 
desferido 3.792 golpes de podão e feito 3.994 flexões com rotação de coluna. A carga 
cardiovascular é alta, acima de 40%, e em momentos de pico os batimentos cardíacos chegam a 
200 por minuto” (Cf. Silva, 2008:10). 
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de trabalho, perda de líquido (suor) e câimbras intensas associadas ao vômito. Há 

também doenças que adquirem em médio prazo, como hérnia de disco e de 

esôfago, acidente vascular cerebral, câncer de pele devido à exposição ao sol e 

substâncias cancerígenas expelidas na urina em decorrência da fuligem da cana que 

contém agrotóxicos.127 

A vida produtiva desses seres humanos se assemelha a dos escravos no 

período colonial. A busca constante por maior produtividade requer um esforço 

altíssimo. Esse esforço físico encurta o ciclo de trabalho na atividade. Para a 

pesquisadora Maria Silva,128 “nas atuais condições, passaram a ter uma vida útil de 

trabalho inferior à do período da escravidão”. Ela afirma ainda: “Nas décadas de 

1980 e 1990, o tempo em que o trabalhador do setor ficava na atividade era de 15 

anos. A partir de 2000, já deve estar por volta de 12 anos”. E finaliza: “Devido à 

ação repetitiva e ao esforço físico, o trabalhador começa a ter problemas seriíssimos 

de coluna, nos pés, câimbras e tendinite.” Ainda sobre essa questão, para o 

historiador Jacob Gorender, “o ciclo de vida útil dos escravos na agricultura era de 

10 a 12 anos até 1850, antes da proibição do tráfico de escravos da África. Depois 

dessa data, os proprietários passaram a cuidar melhor dos escravos, e a vida útil 

subiu para 15 a 20 anos”.129  

Os cortadores de cana em geral e, sobretudo, os chamados “campeões” – 

vistos como “heróis” devido aos recordes obtidos no trabalho –, tornam-se vítimas 

com estes e outros problemas de saúde. Imprestáveis para o trabalho, com a 

“coluna travada”, são afastados do submundo da cana como “restos de homens” e, 

normalmente, vêem-se obrigados a findar sua vida morando de favor na casa de 

parentes ou amigos. 

Além das gravíssimas situações sublinhadas, outra forma de violência que 

mortifica paulatinamente essas pessoas é o consumo de drogas lícitas (bebidas 

alcoólicas) e ilícitas como a maconha e o crack. Para ilustrar a gravidade do 

problema, o caso de um jovem maranhense é significativo: “Com o cachimbo 

improvisado em um cano de plástico, vem a ‘recompensa’ por mais um dia 

exaustivo. ‘É uma tragada e a dor nas costas passa na hora’. Essa era a rotina do 

bóia-fria E.D., natural de Coroatá, no interior do Maranhão, um dos 15 cortadores 

de cana dependentes de crack internados em uma pequena clínica em 

                                                 
127. Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 24/08/2008. Caderno Mais! p. 5. 
128 . Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 29/04/2007, B1. 
129. Idem. 
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Pradópolis/SP, a 320 km da capital. Há 20 dias ele deixou o alojamento de bóias-

frias para se tratar.”130 

A mesma reportagem afirma ainda que, como ele, centenas de trabalhadores 

se viciaram na droga comum dos grandes centros urbanos, como apontam 

documentos da Pastoral do Migrante divulgados em relatório da ONU, na Espanha, 

no final de setembro de 2007. Nessa questão emblemática, a matéria veiculada 

informa que o consumo do crack entre cortadores de cana na região de Ribeirão 

Preto/SP também é relatado por autoridades policiais, pesquisadores, acadêmicos e 

até por usineiros. “O crack aparece nas situações degradantes para o ser humano, 

como entre os moradores de rua. Nos canaviais, a droga volta a surgir como algo 

para enfrentar o insuportável”, analisa a pesquisadora Maria Lúcia Ribeiro, 

coordenadora da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos.131 

Segundo alguns cortadores de cana, somente sob o efeito da droga é possível 

executar um trabalho tão penoso e desumano. Para a socióloga Maria Silva, “a frase 

‘não dá para acompanhar o campo de cara limpa’ reflete a crueza e a brutalidade 

dessas relações de trabalho. A maconha, segundo depoimento de um trabalhador, 

alivia as dores nos braços. Quanto ao crack, trata-se de uma droga estimulante, 

portanto, o seu uso possibilita maiores ganhos de produtividade”. A autora 

acrescenta: “Esse fato, além de invisível, é proibido, pois, numa sociedade 

permeada pela violência como a brasileira, o silêncio, muitas vezes, é uma 

estratégia de sobrevivência”.132 Cabe destacar que os usineiros têm consciência 

desse problema e pouco ou nada fazem para encontrar uma solução.    

Devido à intensidade de trabalho, as conseqüências dessa situação vão além 

dos graves acidentes e doenças adquiridas. Chega-se ao extremo de haver mortes 

nos canaviais por exaustão, “a morte cansada”. Assim, no período de abril de 2004 

a julho de 2008, a Pastoral do Migrante de Guariba/SP, contabilizou a morte de 21 

trabalhadores – homens e mulheres – empregados nas usinas do interior 

paulista.133 Na percepção dos sujeitos entrevistados, o número de mortos deve ser 

muito maior em virtude da dura realidade em que eles se encontram (anexo 5). 

Aparecida Camargo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Piracicaba/SP, diz que “a maioria dos cortadores de cana está na faixa de 25 a 40 
                                                 
130. Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 14/10/2007, C12. 
131. Idem. 
132. Cf. Maria Aparecida de Moraes Silva et all (orgs). Agrocombustíveis, solução? A vida por um fio 

no eito dos canaviais. São Paulo: CCJ – Centro de Capacitação da Juventude, 2008, pp. 13-14. 
133. Idem, pp. 19-21.  
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anos, mas que há cada vez mais jovens na atividade, com até 18 anos”. Para a 

sindicalista, “o trabalhador anda de 8 a 9 km por dia, sempre submetido a um 

grande esforço físico, o que causa sérios problemas à saúde. ‘Esse trabalho tem 

provocado uma dilapidação – esse é o termo, não encontro outro – dos 

trabalhadores’”, afirma ela.134 

Os cortadores de cana apresentam carência nutricional, sendo o quadro 

ainda mais agravado pela alimentação pobre em nutrientes que levam para o eito 

ou mesmo quando ela é fornecida pelos usineiros. O esforço excessivo e sobre-

humano que fazem, associado à carência nutricional, facilita a elevação dos índices 

de acidente de trabalho, bem como o surgimento de doenças nas vias respiratórias, 

dores na coluna, aneurisma, tendinites, câimbras e outras, produzidas pela perda 

de potássio em razão do suor. A socióloga Silva (2005) esclarece que a sudorese 

provocada pela perda de potássio pode levar à parada cardiorrespiratória. Em 

alguns lugares, os trabalhadores denominam birola a morte provocada pelo 

excesso de esforço no trabalho. 

Os rendimentos (quando conseguem obtê-los) desses homens e mulheres 

são baixíssimos. Apesar de oscilar de região para região, a depender do tipo e da 

quantidade de metros de cana cortada (que será convertida em toneladas), os 

salários são sempre aviltantes. Para este trabalho, ainda segundo Silva, “o piso 

salarial é de R$ 410,00 sendo que o ganho é medido pelos níveis de 

produtividade.” Segundo o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), Marcio Pochmann, 81% das famílias dos trabalhadores do setor 

sucroalcooleiro de São Paulo (agricultura e indústria) teve, em 2005, rendimentos 

de até dois salários mínimos.135 Portanto, como se vê, sob todos os aspectos, o 

trabalho análogo a de escravo viola direitos, fere profundamente a dignidade 

humana e mata. 

As relações de produção no setor sucroalcooleiro e, particularmente, na 

cultura canavieira paulista têm como elementos principais, no âmbito capital 

versus trabalho, a assimetria e a desigualdade. São marcadas pela violência direta e 

indireta136, precarização das condições trabalhistas com violação aos direitos 

                                                 
134. Ibidem. 
135. Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 24 de agosto de 2008, Caderno Mais! p. 5. 
136. Para Gilmar Mauro (2001:53), membro da coordenação nacional do MST, “é importante 

ressaltar que existem dois tipos de violência: a direta, que são os assassinatos, e a indireta, 
cometida todos os dias contra milhares de trabalhadores camponeses, que é a violência da 
prostituição infantil, do trabalho escravo, das condições a que os indígenas são submetidos; é 
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humanos, baixos rendimentos, aumento constante da produção, hierarquização das 

relações, autoritarismo exercido pelos usineiros e seus prepostos sobre os 

trabalhadores e trabalhadoras. Pode-se afirmar, portanto, que além da exploração 

do trabalhador – inerente ao capitalismo – constatam-se ainda vários casos de 

trabalho escravo137 (anexos 6, 7, 8, 9). 

Nesse quadro, outro elemento a ser considerado é o tempo contra os 

trabalhadores. Na produção, eles são tratados pelos capitalistas como máquinas, 

tendo que trabalhar ininterruptamente. Aliás, os usineiros só não os substituem em 

sua totalidade por estas pela inviabilidade técnica e financeira. Vale ressaltar, 

conforme dizem Kerr e Siegel, que a “estruturação de uma força de trabalho” 
 
 

implica o estabelecimento de regras sobre o tempo de trabalhar e 
de não trabalhar, sobre o método e a importância do pagamento, 
sobre o movimento de entrada e saída do trabalho e de uma 
posição para outra. Implica regras pertinentes à manutenção da 
continuidade no processo de trabalho (...), a tentativa de 
minimizar a revolta individual ou organizada, o fornecimento de 
uma visão de mundo, de orientações ideológicas, de crenças 
(apud Thompson, 1998:301). 

 

O tratamento dado pelas usinas aos cortadores de cana no estado de São 

Paulo visa mantê-los em condições de “funcionamento”, de produção incessante. 

Praticamente não há investimento de qualquer natureza por parte de muitos 

patrões. Verificam-se um constante desrespeito ao meio ambiente e às leis 

trabalhistas (fraudes e outros), mantendo-os em condições mínimas de 

sobrevivência. O Jornal Folha de S. Paulo138 informa: “Cortador de cana assina 

                                                                                                                                                    
não ter carteira assinada – 60% dos camponeses não têm carteira assinada; é a violência do 
analfabetismo, da fome, da miséria que assola o país de norte a sul, enfim, todo tipo de 
violência indireta. E em nenhuma delas há punição, nem na direta, nem na indireta”. 

 

137. “MPT INTERDITA ALOJAMENTO NO IAA – O MPT (Ministério Público do Trabalho) de 
Piracicaba interditou ontem alojamento de bóias-frias em uma chácara no bairro IAA, região de 
Santa Teresinha. Segundo informações do sindicato dos Trabalhadores Rurais, 19 cortadores de 
cana-de-açúcar permaneceram no local por quase dois meses, em condições consideradas 
impróprias para moradia. (...) Os cortadores estariam com medo de permanecer no alojamento 
porque, depois de decidirem parar de trabalhar, o empreiteiro teria efetuado disparos para 
cima, segundo o diretor do sindicato, Felipe Polizel. Além das más condições de moradia no 
alojamento, referentes à higiene e à acomodação, o sindicato caracterizou o trabalho como 
análogo ao escravo, por motivos como a retenção das carteiras de trabalho, o não-fornecimento 
de equipamentos de segurança, a inexistência de contrato e os descontos nos salários para 
aluguel do alojamento, alimentação e ferramentas para o corte. ‘A gente teve que comprar 
botina, facão e ele (empreiteiro) cobra R$ 60 de aluguel de cada um’, disse José Carlos de 
Oliveira. Os trabalhadores também se queixaram de não haver transparência no controle da 
quantidade de cana cortada por dia” (Cf. Jornal de Piracicaba, 04/07/2008, p.7). 

 
138. Edição de 01/09/2007, B 18. 
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documentos em branco. Blitz no interior de São Paulo descobre ‘Kit fraude’ usado 

por empresas de fachada.” 

Muitas usinas que utilizam empresas terceirizadas adotam tal prática. De 

acordo com o procurador Luís Rafael, a maioria dos documentos foi apreendida em 

empresas de mão-de-obra ‘fantasmas’, terceirizadas por usinas. “A blitz ocorreu em 

cidades das regiões de Jaú e de Bauru. O kit era composto de documentos como 

pedido de demissão, termos de rescisão de contrato de trabalho, registro de 

trabalho e recibos de fornecimento de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 

assinados em branco por trabalhadores.” A reportagem destaca também que “o 

trabalhador assina vários documentos que ele nem sabe. As empresas usam isso ao 

sabor do que elas precisam, disse o procurador. Só uma das empresas fantasmas 

tinha 1.200 trabalhadores terceirizados. Uma outra tinha 500”.139  

Além dessa estratégia, para atingir o máximo índice de produção são 

fornecidos produtos químicos para os trabalhadores ingerirem, recuperarem a 

força e se hidratarem. Acrescente-se a isso a prática da ginástica laboral, 

transformando os corpos desses humanos em “corpo-máquina” para que eles 

produzam além das suas respectivas capacidades físicas e psicológicas. 
 

 

5. Ginástica laboral: o “corpo-máquina” a serviço do capital 
 
 

A ginástica laboral está cada vez mais presente no meio empresarial, no 

Brasil e no mundo. Conforme Tatiana Novack , empresas de diferentes ramos estão 

incorporando a ginástica laboral em benefício ao trabalhador, “como no segmento 

alimentício, empresas sucroenergéticas: Grupo Cosan, Copersucar, Equipav, 

Aralco, Usina São João, entre diversas outras”. E também “empresas fabricantes 

de cosméticos: Avon Cosméticos, Natura e Davene. Há ainda unidades bancárias: 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e empresas de fabricação de 

eletrodomésticos como a Electrolux do Brasil e General Electric.140  

A ginástica laboral pode ser definida como um conjunto de práticas de 

exercícios físicos realizados no ambiente de trabalho, com a finalidade de preparar 

                                                 
139. Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 01/09/2010, B 18. 
 

140. Tatiana Novack é formada em Educação Física e mestranda na Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar). Pesquisa a ginástica laboral com os cortadores de cana no estado de São 
Paulo. Entrevista concedida em 21 de abril de 2010. 
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previamente cada pessoa para o exercício do labor diário.141 Usualmente baseia-se 

em técnicas de alongamento, distribuídas pelas várias partes do corpo, dos 

membros, passando pelo tronco à cabeça, sendo orientada ou supervisionada por 

um especialista no assunto ou por alguém do grupo treinado por este, o qual pode 

ser um fisioterapeuta ou educador físico.142 

A mesma fonte salienta que ao praticar a ginástica laboral, os trabalhadores 

terão vários beneficios, entre outros: No aspecto fisiológico estimula o aumento da 

circulação sangüínea em nível da estrutura muscular, melhorando a oxigenação 

dos músculos e tendões e diminuindo o acúmulo do ácido lático; melhora a 

mobilidade e flexibilidade do músculo articular; diminui as inflamações, traumas, 

tensão muscular, o risco de acidentes no trabalho; melhora a produtividade com 

menor desgaste físico. Há  também a redução da sensação de fadiga no final da 

jornada.  

No aspecto psicológico, essa prática favorece a mudança da rotina; reforça a 

auto-estima; mostra a preocupação da empresa com seus funcionários e ainda 

melhora a capacidade de concentração no trabalho. No aspecto social, desperta o 

surgimento de novas lideranças; favorece o contato pessoal; promove a integração 

social; favorece o sentido de grupo e também melhora o relacionamento. 

Sobre os beneficios, Tatiana Novack esclarece que “a ginástica laboral 

auxilia na prevenção à fadiga muscular, às lesões e Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (DORT), aos acidentes, além de melhorar a disposição 

para trabalhar”. E ainda destaca a melhora da “condição física, social e de 

relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho e, sobretudo, no combate ao 

sedentarismo”.143 Na avaliação da pesquisadora, as empresas perceberam que ao 

se preocuparem com a prevenção de lesões e doenças do trabalho, os gastos com a 

                                                 
141. De acordo com Hannah Arendt, “a língua grega diferencia entre ponein e ergazesthai; o latim 

entre laborare e facere ou fabricari; o francês, entre travailler e ouvrer; o alemão entre arbeiten 
e werken”. Esses conceitos surgiram em face da existência de diferentes sistemas de 
distribuição social do trabalho, sendo as ocupações mais penosas ou tidas como ‘inferiores’ – 
que desgastavam o corpo – sempre foram relegadas às pessoas vistas como menos dignas, a 
exemplo dos escravos. Para os gregos, ‘laborar significava ser escravizado pela necessidade, 
escravidão essa inerente às condições da vida humana. A lógica predominante era a de que 
alguém só seria um cidadão livre na medida em que se livrasse das situações fadigosas. E isso 
só seria possível mediante a escravização de outros. Na teoria grega, os escravos eram 
considerados de natureza inumana e, segundo Aristóteles, não possuíam a capacidade de 
decidir e de prever, razão pela qual eles se tornavam escravos” (Cf. Almeida e Benincá, 
2009:103). 

 

142. Cf. http://pt.wikipedia.org/wiki/Gin%C3%A1stica_laboral 
 

143. Entrevista concedida em 21 de abril de 2010. 
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assistência médica são menores, pois há redução na procura ambulatorial, no 

absenteísmo e nos acidentes de trabalho. 

Inseridos nessa nova realidade, os cortadores de cana também tiveram que 

se submeter à prática da ginástica laboral. O corpo dos trabalhadores, tal como 

máquinas produtivas, é condicionado para o insalubre e penoso trabalho no eito. 

Conforme Novack, não há relatos da origem desta atividade física, mas se sabe que 

é recente. Em algumas usinas, antes de iniciar a jornada de trabalho, há a prática 

da ginástica laboral aos trabalhadores rurais, cinco ou seis vezes por semana, 

dependendo do turno de trabalho, com duração média de 15 minutos, uma vez ao 

dia no período da manhã. Considerada preparatória ou de aquecimento, ela é 

realizada no eito ou em cidades próximas à lavoura. Essa prática é estranha a eles, 

não compõe o seu universo cultural, conforme se percebe nas expressões corporais 

na imagem abaixo e em outras não inseridas neste trabalho. 
 

                                 
                                                                                      

                                                                                                                        Foto: Flávio Conde Junior 

 
Ginástica laboral no eito: o condicionamento do corpo 

a serviço do capital (Cosmópolis/SP). 
 
 

Tal como atletas de alto rendimento, os trabalhadores são forçados a ingerir 

produtos energéticos, a praticar exercícios coletivos com inúmeras repetições sem 

qualquer sentido para eles. Também devem obedecer à determinação do tempo 
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imposto pelos empresários na produção, nas refeições, ao fazerem as necessidades 

fisiológicas etc. 

Uma das justificativas da usina para a ginástica laboral em suas atividades 

cotidianas é a preocupação com a saúde dos trabalhadores. Nas palavras de 

Tatiana Novack, segundo os próprios trabalhadores, “as principais mudanças 

sentidas com a realização desses exercícios físicos é a diminuição das dores, 

aumento do desempenho e da disposição para trabalhar”. Novack acrescenta: 

“Porém, mesmo sentindo tais benefícios, ainda há certa relutância na prática da 

ginástica laboral, pois, muitas vezes, já iniciam o trabalho sentindo o cansaço da 

jornada do dia anterior. Ao final da safra essa tendência é ainda maior, devido ao 

acúmulo do cansaço de uma safra inteira”.144 

Nas análises de Tatiana Novack, no corpo do cortador de cana estão 

embutidos expressões e comportamentos corporais. “Porém essas mesmas 

expressões e comportamentos são modificados dependendo das condições físicas e 

sociais em que cada um vive”. E ainda: “Os corpos desses trabalhadores expressam 

não apenas o cansaço da atividade, mas todo processo pelo qual passa. O ‘corpo é 

falado’ quando são impostas a ‘ele’ e ‘nele’ as mudanças físicas e comportamentais 

para se adequar a uma situação”. A pesquisadora conclui: “Muitos trabalhadores 

migram deixando para trás a estrutura familiar e cultural e têm que se adequar a 

uma nova cultura imposta; o trabalho a que vieram ganhar sustento lhes impõe 

uma exploração física, psicológica e muitas vezes financeira”. 

Associada à ginástica laboral no eito está o fornecimento de produtos para 

os trabalhadores ingerirem durante a longa, insalubre e penosa jornada de 

trabalho a céu aberto. Entre eles está o repositor energético “sudrat”, conforme a 

imagem abaixo, com o fito de compensar a quantidade de líquido perdido, o qual é 

calculado em média de oito litros ao dia.  

 

 

  
 
                                                                                                              
 
                                                                                                              
 
 

 

                                                 
144. Entrevista concedida em 21 de abril de 2010. 
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                                                                                                       Foto: Flavio Conde Júnior              

 
Trabalhador ingere produto químico para atingir as metas  

de produção impostas pela usina. 
 

De acordo com o cortador de cana Zeca, “hoje você corta 7, 8, 9 toneladas de 

cana por dia. Um bom trabalhador chega a cortar 15, 16 toneladas. Você perde 

mais de 8 litros de suor, molha a camisa, a calça e o sapatão, que chega a encher de 

água, de suor. Tudo isso para ganhar R$ 17,00 a R$ 18,00 por dia. É um serviço 

que só mata a pessoa e não se ganha nada” (Novaes e Alves, 2003:63-64). 

A perda intensa de água e sais minerais leva o trabalhador à desidratação, 

sendo freqüente a ocorrência de câimbras, dores e convulsões, conforme já 

sublinhado. Esses são os motivos pelos quais as usinas vêm fornecendo aos 

cortadores, soro fisiológico para reidratação. Tatiana Novack explica que “algumas 

usinas afirmam tratar-se apenas de soro caseiro, uma mistura de sal e açúcar em 

água. Outras dizem que além de sal e açúcar, o soro contém potássio e outros sais 

minerais, além de substâncias que dão cor e sabor, tornando o soro uma espécie de 

refresco”.145  

Ainda segundo a pesquisadora há “outras usinas que admitem que os soros 

tenham componentes energéticos. Porém, até este momento as autoridades 

                                                 
145. Entrevista concedida em 21 de abril de 2010. 
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sanitárias não sabem a composição de todos os soros e suplementos energéticos 

distribuídos pelas usinas aos trabalhadores, nem sabem quais os efeitos que esses 

suplementos podem causar a curto, médio e longo prazo sobre a saúde de 

trabalhadores submetidos a forte esforço físico e com carência nutricional e 

hídrica”.146 

A situação a que estes trabalhadores estão submetidos – guardadas as 

devidas proporções históricas – nos lembra a do operariado inglês do final do 

século XIX e início do século XX, na qual a superexploração e a insalubridade eram 

elementos constituintes. Aquela realidade foi bem retratada pelo cineasta Charles 

S. Chaplin, em seu filme clássico intitulado “Tempos Modernos”. Agora, na “alta 

modernidade” do século XXI, a precarização das condições de trabalho e das 

relações de produção se reproduz de outros modos. Porém, na essência, se mantém 

a mesma estrutura e a mesma contradição social – com oscilações de gravidade – 

entre capital e trabalho. Além de sugar as energias dos corpos humanos, os 

capitalistas ainda os utilizam para promover a degradação ambiental no 

desgastante processo de produção. 

 
 

6. A natureza degradada 
 

 
 

Há uma intrínseca relação entre o modelo econômico e político atual, a 

precarização do trabalho e a degradação ambiental. Na Amazônia brasileira, por 

exemplo, como já apontado, com a mão-de-obra escrava há o desmatamento, as 

queimadas, a produção do carvão, o uso de agrotóxicos com a contaminação das 

pessoas, dos lagos, dos rios, do ar etc. Nas lavouras de cana-de-açúcar, 

particularmente no estado de São Paulo, essa realidade é crucial.  

O setor sucroalcooleiro, por um lado, apresenta aspectos positivos147 para o 

país, conforme apontam diversas entidades.  
 

                                                 
146. Idem. 
147. “O Brasil é o maior exportador mundial de açúcar. Em 2004, o país exportou 15,7 milhões de 

toneladas do produto. A indústria da cana foi o setor do agronegócio que mais cresceu no Brasil 
em 2005. Enquanto a produção da soja (um dos principais produtos agrícolas exportados pelo 
Brasil) cresceu 1,3%, a produção de derivados da cana-de-açúcar cresceu 26,7% este ano. Esta 
tendência de crescimento deve continuar. A produção de álcool também deve aumentar. O 
Brasil é atualmente o maior produtor mundial, responsável por 45% do mercado. Em 2004, 
exportou 2,6 bilhões de litros do produto” (Cf. Maria Luisa Mendonça. Os Efeitos Destrutivos 
da Indústria da Cana no Brasil. São Paulo: CPT, 2006, p. 3). 
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O setor da cana faz hoje uns 3,5% do PIB. Exporta US$ 8 
bilhões. Gera toda a energia elétrica que consome e ainda vende 
excedentes. A indústria de São Paulo contrata cientistas e 
engenheiros para desenvolver máquinas e equipamentos mais 
eficientes para as usinas de álcool. Mas agora também equipa a 
indústria de celulose, papel e mineração, além de usinas 
elétricas. A pesquisa privada e pública na área agrícola (cana, 
laranja, eucalipto etc.) desenvolve a bioquímica e a genética no 
país. O progresso do setor poderia ser um modelo nacional para 
a pesquisa e a indústria de software, materiais, remédios, teles e 
internet ou mesmo reciclagem de lixo. Mas há vasta inércia e 
silêncio sobre tais assuntos. Assim como nada se ouve sobre a 
miséria do corta-cana no mundo maravilhoso do etanol.148  
 
 
 

Por outro lado, como já demonstrado, há inúmeros aspectos negativos para 

os trabalhadores, para o meio ambiente e a população em geral. Desde a 

colonização portuguesa, com as primeiras mudas de cana-de-açúcar sendo 

plantadas no Brasil em 1532, adotou-se um modelo agrícola baseado na 

plantation, a qual teve como base a monocultura exportadora, o latifúndio e a 

escravidão. Apesar de ter passado quase cinco séculos, isso pouco mudou. Nessa 

perspectiva, a avaliação de Jean Ziegler 149 é significativa: 
 

 

Durante um tempo o açúcar sofreu um declínio e a agricultura 
se desenvolveu. Agora esse monstro está de volta, devorando a 
terra da agricultura. O açúcar voltou a ser santificado, como na 
época da colônia, quando a oligarquia enriqueceu e a música, a 
cultura, tudo era pago pelo açúcar. Em vez do PT promover a 
agricultura familiar, volta ao açúcar, que significa concentração 
de terras nas mãos das multinacionais e das oligarquias... 
Socialmente o Brasil sofre um enorme retrocesso, volta ao 
período colonial. Os senhores do capital financeiro, as 
oligarquias conquistaram um poder que nenhum imperador, 
papa ou rei jamais teve. Uma monopolização incrível: a 
refeudalização do mundo.150 

                                                 
148. Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 11/03/2007, B6. 
 

149. “O suíço Jean Ziegler é professor de Sociologia em Genebra e na Sorbonne, e relator especial da 
ONU sobre o direito à alimentação. Autor de ácidos estudos sobre a fome no mundo, Ziegler 
citou alguns dados estarrecedores, em entrevista ao Correio. Existiria hoje no planeta quase 1 
bilhão de pessoas subalimentadas, um sexto da humanidade, enquanto a agricultura poderia 
alimentar, agora, cerca de 12 bilhões de habitantes. Ziegler afirma ainda que, se juntarmos 
alguns males do subdesenvolvimento, tais como fome, epidemia, guerras induzidas pelas 
multinacionais, verificaremos que, no ano passado (2002), houve um total de mais de 58 
milhões de vítimas, segundo os critérios da ONU, 2 milhões a mais que o total de vítimas da II 
Guerra Mundial, a maior guerra da humanidade, que durou seis anos. O professor de sociologia 
não vê saídas à ‘ditadura mundial da desigualdade’ e ao genocídio silencioso no planeta sem a 
realização de reforma agrária, o rompimento com o sistema0 financeiro mundial e a quebra da 
ideologia alienante do neoliberalismo, destinada a romper a resistência” (Cf. 
http://www.assoetica.it/docenti/ziegler.htm). 

 
 

150. Cf. Jornal Folha de S. Paulo, Caderno Mais, 02/12/2007, p. 6-7.  
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Na mesma perspectiva de Jean Ziegler, Maria Silva entende que o contexto 

atual, tendo como base principal o agronegócio, pode ser sintetizado como a 

reinvenção da colônia. Segundo a pesquisadora, as projeções governamentais 

apontam para a constituição de uma nova divisão internacional do trabalho, 

realizada por estes grupos do agrobusiness, um verdadeiro processo de reinvenção 

colonial, cujas características são: “concentração da propriedade da terra; 

desnacionalização da propriedade da terra por meio da transnacionalização da 

apropriação da renda da terra; expropriação do campesinato existente nessas 

terras; insegurança alimentar nos países pobres, na medida em que se configura a 

nova territorialização imposta pelas empresas do agronegócio”.151 

 No caso brasileiro, segundo Silva, pelas projeções vistas acima, a produção 

será concentrada nos grãos (soja e milho) e etanol, além da carne bovina para 

exportação. Os produtos – como trigo, leite e arroz – serão insuficientes para o 

consumo interno da população, o que trará conseqüências negativas para as 

populações de baixa renda em virtude dos possíveis aumentos de preço. A 

pesquisadora aponta ainda o esgotamento de reservas de água doce e da 

produtividade natural da terra em razão do volume gigantesco de agrotóxicos, 

conforme veremos abaixo. 

Esse modelo vigente, na percepção dos pesquisadores acima, nos remete ao 

período colonial. Conforme nos lembra Caio Prado Júnior (1988), embora de uma 

forma mais complexa, o sistema colonial brasileiro continua, na sua essência, o 

mesmo do passado, isto é, uma organização fundada na produção de matérias-

primas e gêneros alimentares demandados nos mercados internacionais. É com 

essa produção e exportação conseqüente que fundamentalmente se mantém a vida 

do país, pois é com a receita daí proveniente que se pagam as importações, 

essenciais à nossa subsistência e os dispendiosos serviços dos bem-remunerados 

trustes imperialistas aqui instalados, com que se pretende contar para a 

industrialização e desenvolvimento econômico do país. 

Na história brasileira, o setor açucareiro tem se baseado, sobretudo, na 

exploração de imensas áreas territoriais, de recursos naturais e da mão-de-obra 

escrava. Atualmente, um dos pilares mais importantes da economia defendido pelo 

governo continua sendo o modelo agro-exportador. “Apesar da propaganda do 

                                                 
151. Cf. Maria Aparecida de Moraes Silva. Agrocombustíveis Solução: A vida por um Fio no Eito dos 

Canaviais. São Paulo: SPM, 2008, pp. 8-9. 
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agronegócio152 como símbolo de ‘desenvolvimento’, esse modelo gera sérios 

problemas sociais e econômicos. Algumas das principais conseqüências desta 

política são a degradação do meio ambiente, a concentração de renda e o 

desemprego no campo”.153 

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia facilitou e estimulou a 

mecanização no meio urbano e rural, gerando um exército de sobrantes.  Nessa 

ótica, Eric Hobsbawm (2009:123) se referindo aos capitalistas banqueiros afirma: 

“Em suma, eles querem se livrar de seus funcionários. Esta é uma lei de ferro da 

própria produção capitalista, e não conseqüência da competição global. Se a 

automação permitir, os bancos irão reduzir seu pessoal, independentemente da 

concorrência de um banco de Hong Kong”.  

Essa máxima vale também para o contexto agrário. Com a intensificação da 

tecnologia no campo houve a redução de empregos de forma significativa. Assim, 

surgiu o desemprego estrutural, no qual o homem é substituído definitivamente 

pela máquina. Esse processo de inovação e “modernização” levou à marginalização 

e exclusão de milhões de pessoas, forçando-as em grande parte a migrarem para 

sobreviver. Contata-se sem grandes esforços que a tecnologia no capitalismo e, em 

especial nesse contexto, não está voltada para a vida e sim para o consumo. 

A política adotada pelos capitalistas em geral no setor produtivo e de forma 

específica, os usineiros, apresenta fortes indícios de que a máquina liberta o capital 

da opressão do trabalho, não sendo mais os trabalhadores indispensáveis como 

outrora. Para Michelle Perrot (1988:24), 
 

 

 

a máquina é uma arma de guerra dirigida contra essas barreiras 
de resistência que são os operários de ofício. Ela permite 
eliminá-los, substituí-los por uma equipe de engenheiros ou 
técnicos, racionalizadores por natureza, mais ligados à direção 
das empresas. Ela permite que o patronato se assenhoreie da 
totalidade do processo de produção. (...) O que está em jogo não 
é apenas o emprego, mesmo que seja este o principal 
argumento, e sim o controle; controle das matérias primas (...), 
0 controle dos produtos em qualidade e quantidade, controle 

                                                 
152. Conforme Fernandes, “a imagem do agronegócio foi construída para renovar a imagem da 

agricultura capitalista, para ‘modernizá-la’. É uma tentativa de ocultar o caráter concentrador, 
predador, expropriatório e excludente para dar relevância somente ao caráter produtivista, 
destacando o aumento da produção, da riqueza e das novas tecnologias. Da escravidão à 
colheitadeira controlada por satélite, o processo de exploração e dominação está presente, a 
concentração da propriedade da terra se intensifica e a destruição do campesinato aumenta” 
(apud Abreu, 2007:163). 

 

153. Cf. Maria Luisa Mendonça. Os Efeitos Destrutivos da Indústria da Cana no Brasil. São Paulo: 
CPT, 2006, p. 5. 
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dos ritmos e dos homens. A máquina é um instrumento de 
disciplina cujos efeitos precisam ser vistos concretamente: 
materialmente no espaço remodelado da fábrica e no emprego 
do tempo, fisicamente ao nível do corpo do trabalhador, de que 
a história tradicional das técnicas nos fala tão pouco. 

 
 

No contexto da usina canavieira, a máquina descarta ao mesmo tempo o 

bagaço da cana e os trabalhadores. Conforme Silva (1999), assim como a máquina 

começou a libertar-se do homem e a confrontá-lo, convertendo-se em um monstro 

anônimo e alheio à alma humana, a ciência foi-se convertendo em um frígido e 

desumanizado labirinto de símbolos. Ciências e máquina foram afastando-se rumo 

a um Olimpio matemático, deixando só e desamparado o homem que lhes havia 

dado vida. Dessa forma, estes seres são desqualificados e marginalizados em seus 

saberes tradicionais, bem como excluídos pelas novas tecnologias. “Como Nandy 

(1987ª) defende, o futuro não está no retorno a velhas tradições, pois nenhuma 

tecnologia é neutra: cada tecnologia carrega consigo o peso do modo de ver e estar 

com a natureza e com os outros. O futuro encontra-se, assim, na encruzilhada dos 

saberes e das tecnologias” (apud Santos, 2008:154). 

A utilização de novas técnicas de plantio da cana (pelo sistema de divisão da 

terra em sulcos) aumentou a produtividade do trabalho, pois o ritmo deste passou 

a ser comandado pela velocidade do caminhão. Assim, a superexploração se 

intensifica e o homem passa a ser controlado pela máquina. “Melhorias 

tecnológicas têm como objetivo principal a obtenção de lucros por parte dos 

patrões. E os canavieiros? As colhedeiras aumentam a produtividade do trabalho, 

exigem maior qualificação da mão-de-obra e desempregam. Essas máquinas 

reduzem, porém não eliminam o corte manual”.154 Em regiões onde as terras são 

mais planas é possível a mecanização da lavoura, como por exemplo, Ribeirão 

Preto/SP. Já em outras regiões onde as terras são mais íngremes e com fazendas 

menores, a exemplo de Piracicaba/SP, esse processo é muito dificultoso. 

O capital precariza o trabalho com o desrespeito à legislação vigente. Assim, 

a precarização anda de “mãos dadas” com a degradação ambiental. Ela deixa 

marcas, cicatrizes profundas no meio ambiente, nas mentes e nos corpos dos 

trabalhadores. Isso ocorre em todo o Brasil, sobretudo no meio rural. Em São 

Paulo, constata-se a ocorrência desses problemas em diferentes regiões e culturas 

                                                 
154. Cf. documentário intitulado Quadra Fechada. Direção de Beto Novaes. UFRJ/RJ, 2007.  



 114

agrícolas. Na avaliação do Dr. Dimas Moreira da Silva, no Vale do Ribeira/SP, por 

exemplo, há vários problemas. 
 

 

Teve um fato muito triste há uns anos atrás, onde o menino ao 
fechar uma caixa de tomate, teve seu olho vazado por um prego. 
Na banana encontrei pessoas com 50 anos que me falaram o 
seguinte: ‘Doutor, eu nunca soube o que era um registro de 
contrato de trabalho’. Você entra na cidadezinha, num lugar 
onde se está montando blocos e tem 20 trabalhadores e 
pergunta: ‘Quem é registrado?’ Ninguém é registrado. É uma 
região que também se usa muito agrotóxico nas plantações de 
tomates. Há grandes problemas na laranja, onde existem 
adolescentes trabalhando, muitos empregados sem registro em 
carteira. Lá nós temos problema de plantação de banana. O 
avião faz a pulverização na banana com os trabalhadores 
trabalhando lá embaixo. Essa é uma região abandonada pelo 
Estado: governos federal, estadual e municipal, e porque não 
dizer, até pelo Ministério Público.155 
 

  
 

Assim como nas plantações de tomates e bananas, na cana-de-açúcar 

também se utiliza agrotóxicos. “Os agrotóxicos vieram para melhorar a saúde do 

canavial, mesmo que para isso coloque em risco a saúde dos trabalhadores. Os 

equipamentos especiais de proteção são quentes e impróprios para o uso. Os 

trabalhadores são obrigados a improvisar para diminuir a contaminação.”156   

O trabalho na cana não inclui somente o corte, mas também o plantio, 

limpeza de curvas de níveis, muitas vezes repletas de mato, folhas de cana e água 

das chuvas. Conforme Silva (2005), antes da distribuição de venenos ser feita por 

máquinas ou aviões, esta atividade era realizada manualmente, inclusive por 

mulheres, até mesmo grávidas, muitas vezes sem máscaras protetoras. Casos de 

alergia, câncer de pele não são notificados como doenças laborais. O uso de veneno 

é muito intenso nas estufas que preparam as gemas de cana para o plantio, 

atividade que emprega basicamente mulheres. As conseqüências do uso de 

venenos são graves. Na avaliação do Dr. Ronaldo J. Liria, 
 

 

existem alguns agrotóxicos que provocam surdez e problemas 
neurológicos, até mesmo o suicídio, porque a pessoa tem uma 
perturbação mental que a leva a praticar esse tipo de coisa. Isso 
depende do tipo do produto, porque hoje nós temos a utilização 
de agrotóxico vindo da China que não é liberado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Dizem que vem pelo 
Paraguai e esse comércio é ilegal. Então como é que você vai 

                                                 
155. Entrevista concedida em 09 de fevereiro de 2009.  
156. Cf. Documentário intitulado Quadra Fechada. Direção de Beto Novaes. UFRJ/RJ, 2007.  
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expor um trabalhador a um produto que você nem sabe do que é 
feito e como é feito, e como você vai protegê-lo depois? Você não 
vai saber nem qual exame médico vai fazer depois.157  
 
 

 

O uso de produtos químicos como agrotóxicos, além dos problemas 

destacados, também contaminam o meio ambiente. A produção utiliza grande 

quantidade de herbicidas e pesticidas. “Dados da Organização Mundial da Saúde 

apontam que cerca de 25 milhões de pessoas apresentam casos de envenenamento 

agudo por ano, em conseqüência do contato com esses produtos químicos”.158  A 

mesma fonte afirma: “No Brasil, a aplicação de herbicidas e agrotóxicos nos 

canaviais inclui o ‘Roundup’ da empresa Monsanto. Essa prática afeta os 

trabalhadores, que muitas vezes não utilizam proteção adequada para aplicar esses 

produtos”.  

Várias pesquisas demonstram que a prática da monocultura extensiva 

produz a degradação ambiental. A forma como está organizado o processo da 

produção da usina açucareira é extremamente maléfico porque há alto nível de 

utilização de produtos químicos, além da poluição e do lixo químico produzidos 

pelas usinas processadoras do álcool e do açúcar; ainda destrói a fauna, a flora159 e 

vidas humanas. Nesse quadro controverso, outra prática extremamente danosa 

adotada pelos usineiros são as queimadas.                                                                                 

A queima da cana é feita, sobretudo, para facilitar o seu corte. Entretanto, 

são inúmeras as conseqüências negativas para os trabalhadores. Sobre os impactos 

ambientais, conforme avaliação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 
 

 

entre junho e agosto de 2005, foi decretado estado de alerta na 
região dos canaviais no estado de São Paulo porque as 
queimadas levaram a umidade relativa do ar a atingir níveis 
extremamente baixos (entre 13% e 15%). Segundo o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), foram registrados 287 
focos de queimadas durante esse período, o que representa um 
aumento de 47,94% em relação ao mesmo período em 2004. 
Técnicos do INPE defendem uma ‘moratória da queima’, a partir 

                                                 
157. Entrevista concedida em 09 de fevereiro de 2009.  
158. Cf. Maria Luisa Mendonça. Os Efeitos Destrutivos da Indústria da Cana no Brasil. São Paulo: 

CPT, 2006, p. 18. 
 
 

159. “Em Pernambuco, muitas áreas de plantio de cana têm declive acima de 45%, o que causa o 
escoamento dos venenos para uma extensão ainda maior. Os dejetos da cana são 
constantemente depositados nos rios, causando a morte de peixes, crustáceos e da vegetação 
fluvial, além da poluição dos lençóis freáticos e de águas subterrâneas. O processamento da 
cana nas usinas polui o ar através da queima do bagaço, que produz fuligem e fumaça” (Cf. 
Maria Luisa Mendonça. Os Efeitos Destrutivos da Indústria da Cana no Brasil. São Paulo: 
CPT, 2006, p. 18). 
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de 2006. Mesmo com todos os problemas ambientais, a 
monocultura da cana está sendo negociada como forma de gerar 
energia “limpa”.160 

 
 

                                                                                                                 Foto: Flávio Conde Júnior 

 
A vida queimada pelo capital em nome do progresso e do lucro 

 

 

O etanol, proveniente da cana-de-açúcar, é anunciado pelos usineiros e seus 

representantes como um combustível “limpo”, que não agride o meio ambiente, 

sendo, portanto, ecologicamente sustentável.161 Todavia, a produção de cana afeta 

                                                 
160. Cf. Maria Luisa Mendonça. Os Efeitos Destrutivos da Indústria da Cana no Brasil. São Paulo: 

CPT, 2006, p. 18. 
 
 

161. “Sob diversos pontos de vista, o etanol brasileiro de cana-de-açúcar é produzido de maneira 
sustentável, nos aspectos sociais, econômicos e ambientais, representando atualmente a 
melhor e mais avançada opção existente no mundo para produção de biocombustíveis em larga 
escala: Balanço Energético: o balanço energético do etanol brasileiro (energia contida no 
combustível em comparação com a energia fóssil usada para produzi-lo) é de aproximadamente 
de 9,3, cerca de quatro vezes melhor que o etanol de beterraba e trigo e quase cinco vezes 
superior ao etanol produzido de milho (World Watch Institute). Gases de Efeito Estufa: 
segundo diversas estimativas, calculadas com base na análise de ciclo de vida do produto (well-
to-wheel analysis), o etanol brasileiro, produzido de cana-de-açúcar, reduz as emissões de gases 
de efeito estufa em mais de 80% em substituição à gasolina. Produtividade: o etanol brasileiro 
apresenta a maior produtividade em litros por hectares quando comparado às demais 
alternativas. Enquanto o etanol de cana brasileiro produz cerca de 6.800 litros por hectare, o 
de beterraba europeu não ultrapassa 5.500 litros por hectare e o milho americano 
aproximadamente 3.100 litrospor hectare. Além das implicações diretas nos custos de 
produção do etanol, a produtividade em litros por hectares também é um importante fator 
relacionado à crescente escassez de recursos para produção de alimentos e energia” (Cf. 
http://www.unica.com.br/content/show). 
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de forma negativa o meio ambiente e a saúde da população. Os idosos e as crianças 

são os mais atingidos pelas doenças respiratórias ocasionadas pelas queimadas. 

Uma parte significativa das lavouras de cana no Brasil acontece sem qualquer 

controle ambiental. Em Pernambuco, por exemplo, restam apenas 5% de Mata 

Atlântica na região canavieira.162 

Em linhas gerais, a usina canavieira é concebida no Brasil como um ícone 

do progresso, da modernidade, do desenvolvimento. Tem o apoio das elites 

empresariais e governamentais. O seu principal produto – o “etanol” – é uma das 

bandeiras utilizadas pelos governantes e especialmente pelo governo federal para a 

sustentabilidade, consolidando o Brasil como um país “emergente” e responsável 

com as questões que afetam o planeta. 

A maior parte dos canaviais e da produção do setor sucroalcooleiro está 

concentrada no estado de São Paulo.163 Por trás ou por dentro dos canaviais, 

encobertos por essa “capa” de modernidade e sustentabilidade existe um exército 

de trabalhadores, em grande parte migrante. Eles sobrevivem nas novas senzalas e 

no eito, submetidos a um processo de trabalho, o qual segundo Silva (2005), não 

pode ser definido como livre porque possui as características da escravidão. 

Porém, se apresentam com novas correntes, invisíveis, sob a capa do salário em 

dinheiro, do contrato e do chamado direito de ir e vir. Qualquer forma de recusa, 

de resistência, individual ou coletiva, é traduzida em ameaças, dispensas, medo e 

perseguições. O capataz dos confins deste país é substituído pelos feitores, fiscais e 

gatos. As armas são substituídas pelas listas negras e rescisões de contratos. 

  No entendimento da autora, enquanto esta barbárie ocorre no mundo do 

trabalho, o mundo do mercado internacional coloca este mesmo país no patamar 

do sucesso absoluto do agrobusiness. Este é o paradoxo dos dois mundos da 

sociedade contemporânea. O trabalho que produz esta enorme riqueza é o mesmo 

que mutila e pode matar os “Severinos”164 que deixam suas terras em busca da 

sobrevivência individual e familiar. 

                                                 
162. Cf. Maria Luisa Mendonça. Os Efeitos Destrutivos da Indústria da Cana no Brasil. São Paulo: 

CPT, 2006, p. 18. 
 

163. “O submundo da cana: Estado que detém 60% da produção nacional de cana-de-açúcar, São 
Paulo não divide a riqueza derivada do boom de etanol com seus 135 mil cortadores, que vivem 
muitas vezes em situações precárias (Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 24/08/2008, Caderno Mais! 
p. 4). 

 
 

164. Maria Silva faz alusão à obra intitulada “Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto. 
“E se somos Severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte 
severina: que é a morte de que se morre, de velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos 
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PARTE II – PERSPECTIVAS E REAÇÕES DIANTE DO   

                        TRABALHO ESCRAVO  
 

 

 

Capítulo I: As múltiplas interpretações do mesmo problema   

 

Numa palavra, dizemos de qualquer conceito, que ele 
sempre tem uma história, embora a história se 
desdobre em ziguezague, embora cruze talvez outros 
problemas ou outros planos diferentes (...). Cada 
conceito opera um novo corte, assume novos 
contornos, deve ser reativado ou retalhado.  
 

(Deleuze e Guattarri, 1997:29-30) 
 
     

 

1. A complexidade da questão 
 

 

As categorias analíticas como “sem-terra”, “excluídos”, “biocombustíveis”, 

“etanol”, “trabalho escravo” e tantas outras são definidas em contextos próprios, 

sofrendo redefinições em cada época histórica. Holien Bezerra (1995:124-25) 

afirma que “a historicidade das categorias e dos conceitos nos diz claramente que 

eles não podem ser tomados como modelos, mas apenas como indicadores de 

expectativa”. Segundo o autor, eles “nos ajudam e facilitam a indagação das 

evidências – não se submetem a regras, mas apresentam generalidades e 

elasticidades que precisam ser especificadas no confronto com as evidências. Ex.: 

exploração, hegemonia, luta de classes, feudalismo, etc. São conceitos abertos, 

formativos e modeladores”. 

O conceito trabalho escravo contemporâneo traz em si mesmo questões de 

diversas naturezas: ideológica, moral, ética, jurídica, política, econômica, social, 

filosófica, entre outras. Na Academia, na literatura, nos movimentos populares, nas 

pastorais sociais e em outros espaços, há um grande debate sobre a escravidão 

                                                                                                                                                    
vinte, de fome um pouco por dia   (de fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em 
qualquer idade, e até gente não nascida). Somos muitos Severinos iguais em tudo e na sina: a 
de abrandar estas pedras suando-se muito em cima,   a de tentar despertar terra sempre mais 
extinta, a de querer arrancar  algum roçado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor 
Vossas Senhorias e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino que 
em vossa presença emigra” (pp. 51-52). 
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contemporânea. Não é apenas uma discussão semântica, mas trata-se de uma 

preocupação com tal fenômeno e com tudo o que ele envolve em termos de causas e 

conseqüências para os sujeitos e a sociedade em geral.  

O entendimento de determinadas situações como trabalho escravo está 

diretamente relacionado com o seu combate e o enquadramento jurídico. O 

assunto, segundo os entrevistados, levanta uma série de desafios que implicam, por 

exemplo, a formulação de políticas públicas em sintonia com a participação de 

organismos nacionais e internacionais para enfrentar o problema da escravidão em 

nossos dias.  

O tema em cheque é referido na sociedade com diversas expressões e 

conceitos, entre os quais: “condição análoga à de escravo”, “escravidão”, “semi-

escravidão”, “servidão”, “escravidão branca”, “trabalho escravo”, “trabalho 

forçado”, “superexploração” etc. A multiplicidade e variação dos termos utilizados 

indica que os critérios de análise 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.  

Entre os sujeitos que se encontram envolvidos nas relações trabalhistas não 

há consenso acerca do problema. Mesmo entre autoridades públicas há percepções 

diferenciadas. O entendimento como “trabalho escravo” em casos de precarização 

do trabalho descobertos pela fiscalização governamental nem sempre é 

consensual. Isso também ocorre com entidades e organismos da sociedade civil e, 

particularmente, com diversos setores midiáticos. Entre os próprios trabalhadores 

existem níveis muito variados de consciência sobre a exploração e coerção a que 

eles são submetidos. Portanto, conceituar determinadas situações como trabalho 

escravo contemporâneo é, em si mesmo, algo complexo. Desde a década de 1970, 

há uma disputa política permanente em torno do tema, no qual estão envolvidos 

segmentos defendendo os trabalhadores e outros defendendo o capital.   

O objetivo central do presente capítulo é apresentar as múltiplas 

interpretações e reações sobre o mesmo problema. Para tanto, pretende-se resgatar 

e trazer à luz o processo de construção desse conceito, os principais sujeitos 

envolvidos, o contexto em que está inserido e o motivo pelo qual, enquanto 

categoria analítica e área de intervenção, ele vem se tornado uma questão relevante 

para a sociedade brasileira e para os organismos internacionais. Nessa pesquisa 
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privilegiei depoimentos de sujeitos ligados a instâncias do Estado e da sociedade 

civil, em especial aqueles do SPM e da CPT.  

De acordo com investigações realizadas, há certa unanimidade no 

entendimento de que a CPT é a entidade mais importante na denúncia e no 

combate ao trabalho escravo no Brasil. De igual modo ocorre com o SPM, 

sobretudo no estado de São Paulo. Em universidades de alguns estados brasileiros, 

entrevistei sujeitos que contribuem significativamente no sentido de dar 

notoriedade e enfrentar esse problema. A voz dos militantes e dos escravizados – 

homens e mulheres do campo e da cidade – foi “silenciada” pela historiografia 

oficial, especialmente no contexto da ditadura militar (1964-1985) e, ainda hoje, 

encontra resistência, o que dificulta o desvelamento e a erradicação dessa grave 

situação.  

Com o intuito de averiguar como isso acontece, participei de diversos 

eventos como: Encontro Nacional de CEBs, em Ipatinga/MG, em 2005; Encontro 

Fé e Política, em Nova Iguaçu/RJ, em 2007; Romaria da Terra, em Cajamar/SP, 

em 2008; Fórum Social Mundial, em Belém/PA, em 2009, entre outros, nos quais 

pude constatar que a discussão sobre o trabalho escravo e a luta pela sua 

erradicação estão, de algum modo, ocorrendo. Já houve avanços, tendo a CPT como 

protagonista principal. Porém, a questão ainda não foi incorporada como uma 

bandeira de luta na agenda nacional, sobretudo por parte da “esquerda” brasileira. 

O mesmo também se verifica na Academia, onde os cientistas sociais priorizam 

investigar outras temáticas como: reforma agrária, atingidos por barragens, 

questão ambiental, afrodescendentes, identidade de gênero, direitos humanos etc.  

O combate ao trabalho escravo contemporâneo165 no Brasil é feito por 

diversos atores e organizações da sociedade civil e do Estado, bem como por 

organismos internacionais. Como sublinhado, o papel da CPT e do SPM nas três 

últimas décadas tem sido fundamental para cunhar o conceito trabalho escravo, 

bem como para dar expressividade e empreender uma luta de erradicação do 

problema. 
 

 

                                                 
165. Com base em pesquisas que venho realizando e análises iconográficas da realidade encontrada 

na Amazônia e no estado de São Paulo, bem como depoimentos de trabalhadores, entendo que 
há muitas situações de trabalho escravo. A identificação de tal problema não apenas como uma 
variação da superexploração capitalista, mas como um quadro ainda mais grave, permite 
pensar na necessidade de medidas mais profundas e vigorosas para extinguir essa “chaga 
social” persistente em pleno século XXI.  
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2. Gênese e organização da CPT  
 
 

Na percepção dos entrevistados, a CPT é muito importante para os 

trabalhadores canavieiros. Assim, é relevante conhecer a sua gênese, organização e 

objetivos em torno da questão do trabalho escravo, como também o seu 

entendimento, nem sempre consensual, sobre essa incômoda situação que teima 

em se manter, muitas vezes de forma velada e “invisível”, no seio da sociedade 

brasileira.  

A origem dessa pastoral ocorreu em uma conjuntura política ditatorial, que 

se iniciou com o golpe de março/abril de 1964, no qual os militares promoveram a 

“quartelada” com apoio de diferentes segmentos da sociedade, tais como:  

empresariado, setores da classe média e grupos religiosos, que viam no governo o 

perigo do comunismo; os latifundiários que estavam descontentes com as 

“ocupações” de terras pelas Ligas Camponesas . Também se verificava a tentativa – 

mesmo tímida e limitada – de reforma agrária por parte do governo João Goulart 

(“Jango”); o apoio dos EUA ao golpe no intuito de manter o Brasil e a América 

Latina longe do “perigo bolchevique”, dando continuidade à sua política externa 

orientada pela Doutrina Monroe e pela guerra ideológica conhecida como Guerra 

Fria, fortalecendo a sua hegemonia na região. 

No aspecto eclesial, a Igreja Católica passava por transformações desde o 

final da década de 1950. A eleição do cardeal Ângelo Roncalli para papa (João 

XXIII - 1958 a 1963) e seu papel no Concílio Vaticano II (1962-1965), bem como as 

diretrizes apontadas por aquele evento foram considerados um divisor de águas na 

história da Igreja Católica. Antes do Concílio, a Igreja em geral compreendia o 

mundo como o lugar onde reinava o pecado, a sedução e as práticas heréticas; 

onde Deus era rejeitado. Pregava-se que “fora da Igreja não há salvação”. Com o 

Concílio, a Igreja abriu-se para o mundo, o qual começou a ser visto como um 

lugar habitado por Deus e onde as suas sementes germinam e dão bons frutos. É 

no mundo, com seus valores próprios, sua autonomia e, naturalmente, seus 

contra-valores, que os cristãos devem viver e realizar sua missão.  

  A recepção e aplicação do Concílio Vaticano II foi feita levando-se em 

consideração a realidade de cada continente e de cada país. Na América Latina e 

no Brasil, como desdobramento do processo conciliar, houve uma significativa 

integração entre as igrejas. Nesse sentido, padre José Oscar Beozzo (2003:457) 
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afirma: “Deve-se notar, entretanto, que não se pode isolar a recepção brasileira da 

recepção latino-americana, uma impulsionada pela CNBB e outra pelo CELAM”. 

Na visão do padre, “aconteceu, de modo particular durante o Concílio e no 

imediato pós-concílio, uma intensa e profunda interação entre as diversas igrejas 

do continente, sendo este um dos frutos mais relevantes do processo conciliar”. 

Destaca ainda que “seu resultado mais visível foi a criação de uma nova identidade 

destas igrejas, levando-se a falar daí para frente, com muita propriedade, de uma 

pastoral, de uma teologia e de um rosto eclesial latino-americano e caribenho”.  

A partir da Conferência Episcopal de Medellín, na Colômbia (1968), e da 

Conferência de Puebla, no México (1979), a presença da Igreja no mundo 

significou abertura preferencial para os pobres e oprimidos: índios, negros, 

camponeses, operários, enfim, para a imensa maioria dos homens e mulheres 

desse continente. A Igreja, ou pelo menos parte dela, tornou-se servidora, uma 

“Igreja pobre” para os pobres. No Brasil, as diretrizes do Concílio Vaticano II, de 

Medellín e Puebla desencadearam uma nova práxis, estimulando a criação do 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e a formação da CPT, na década de 1970.  

 A CPT resulta da convergência de diversas forças: do clamor por parte dos 

sem-terra, dos posseiros, meeiros e trabalhadores assalariados do campo que 

estavam perdendo suas terras com a concentração estimulada pelo projeto do 

governo militar de mudança no modelo de agricultura. Também resulta do 

compromisso da Prelazia de São Félix do Araguaia/MT e da famosa carta de D. 

Pedro Casaldáliga, em 1971, na qual ele denuncia o latifúndio e a marginalização 

social e se posiciona de forma solidária e profética ao lado dos posseiros e 

trabalhadores escravizados.  

 A opção feita por um grupo de bispos, pastores, padres e leigos foi 

significativa porque desencadeou uma ação pastoral eficaz em favor dos pobres, 

demonstrando grande preocupação com a violação dos direitos humanos, 

principalmente no campo. A opção preferencial pelos pobres por parte de alguns 

setores das Igrejas é justificada – além dos elementos já explicitados – como 

reação às injustiças sociais decorrentes da divisão da sociedade entre opressores e 

oprimidos. A referida opção tem uma fundamentação bíblica, onde Javé se revela 

como o Deus da justiça e da liberdade e promete, através dos profetas, guiar o seu 

povo para a terra prometida onde jorram leite e mel.  
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 Um dos fundadores da CPT que dedicou sua vida aos pobres do campo e aos 

povos da floresta, padre Cláudio Perani, explica: “Ora, na medida em que a gente 

constata uma sociedade dividida em classes opressoras e oprimidas, para poder 

fazer fraternidade, é claro, a gente tem que se colocar ao lado dos mais fracos.”166 

Segundo ele, “toda a lição bíblica do Antigo Testamento é de que Deus está do lado 

dos injustiçados e dos pobres. Toda a orientação de Jesus Cristo é: ‘eu vim para 

evangelizar os pobres’. Isto deveria ser de todo mundo”. 

 A criação da CPT deu-se numa reunião em Goiânia, em 22 de junho de 

1975, articulada por Dom Moacyr Grecchi, responsável pela linha missionária da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A reunião contou com a 

participação significativa dos bispos envolvidos nos conflitos da Amazônia Legal, 

que enfrentavam graves problemas de terra e violação dos direitos humanos 

devido à modernização do campo.  

 O surgimento da CPT, chamada na ocasião “Comissão de Terras”, foi 

possível principalmente pela iniciativa desses bispos, que agiram motivados e até 

“empurrados” por outros agentes pastorais, religiosos, presbíteros e por fiéis da 

base. Embora tenha havido a participação de representantes da CNBB na 

formação da CPT, esta nasceu de maneira oficiosa em relação à mesma. 

Entendiam os bispos que dessa forma a “Comissão de Terras” teria maior 

autonomia, liberdade e agilidade nas ações; que haveria a possibilidade de 

concretizar o desejo de um maior compromisso da Igreja, abrangendo vitalmente 

a problemática da terra e suas conseqüências no planejamento pastoral.  

 A Comissão Pastoral da Terra foi criada com uma missão bem definida. De 

acordo com o padre Cláudio Perani, ela visava “estar a serviço dos trabalhadores 

para ajudar na organização e no avanço da sua consciência; contribuir para de fato 

serem sujeitos de uma transformação, de uma mudança, sem dependerem da 

Igreja”.167 

 O secretariado nacional da CPT está localizado em Goiânia/GO.  Possui um 

colegiado nacional, constituído de um bispo presidente, um bispo vice-presidente e 

mais seis membros (católicos e protestantes), escolhidos das grandes regiões do 

Brasil. Assim, encontramos uma estrutura ecumênica e capilar. A CPT está 

organizada em 22 estados brasileiros: Grande Região Nordeste - Amazonas, 

                                                 
166. Entrevista concedida em 16 de agosto de 2002.  
167. Idem. 
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Roraima, Acre e Rondônia; Grande Região Norte - Pará, Amapá, Maranhão e 

Tocantins; Grande Região Nordeste - Ceará, Piauí, Bahia e Sergipe; Grande 

Região Sudeste - Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro; Grande Região 

Sul - São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Grande Região 

Centro-Oeste – Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 Em cada um dos estados referidos há um bispo – indicado pela CNBB – 

responsável pelo acompanhamento dos trabalhos da respectiva equipe de 

coordenação. A coordenação estadual normalmente é composta, além do bispo, 

por padres, freiras, pastores protestantes e leigos, estes últimos em menor número. 

Cabe a esta equipe atuar junto aos agentes de pastoral nas micro-regiões, verificar 

a realidade local, apoiar as atividades, organizar encontros de formação, 

acompanhar trabalhadores, ribeirinhos, seringueiros, sindicatos, centrais 

sindicais, movimentos populares etc. 

 A CPT está presente em vários espaços do país, desenvolvendo trabalhos “na 

base”. Seus membros a vêem como uma pastoral de fronteira. Entendem que a sua 

missão é ir aonde quase ninguém vai, em regiões do Brasil “profundo”, nas quais o 

Estado não pode ou não quer atuar; agir junto aos trabalhadores pobres, 

marginalizados e excluídos do campo e também da cidade. Ela atua, portanto, com 

um universo bastante heterogêneo, no qual a principal característica é a pobreza 

absoluta. 
 
 

 

3. O conceito trabalho escravo 
 
 

O reconhecimento da existência do trabalho escravo é recente na história 

brasileira. Algumas iniciativas nessa direção se deram por intelectuais de diferentes 

formações. Para Ricardo Figueira168 o trabalho escravo contemporâneo é 

semelhante às condições em que se encontravam parte dos trabalhadores no Brasil 

colônia “porque os homens chamados livres, eram mais ou menos livres, não eram 

                                                 
168. Ricardo Rezende Figueira é padre. Trabalhou durante 20 anos na Diocese de Conceição do 

Araguaia e, nesse período, foi membro da CPT. É doutor em Ciências Humanas (com ênfase em 
Antropologia) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na qual também exerce o 
cargo de professor. Coordena o Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo (GPTEC) 
e é membro da coordenação do Movimento Humanos Direitos e da Rede Social Justiça e 
Direitos Humanos. Escreveu diversas obras, entre elas: Pisando Fora da Própria Sombra: A 
Escravidão por Dívida no Brasil Contemporâneo, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2006. 
Entrevista concedida em 12 de novembro de 2007. 
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escravos no sentido de uma escravidão legal, mas tinham concretamente uma 

subordinação ao senhor da terra”.  

De acordo com Figueira, o reconhecimento do trabalho escravo já ocorria 

na segunda metade do século XIX e ainda nos anos 1940 e 1950, por alguns 

escritores e jornalistas. “Então o suíço Thomaz Davatz já falava da ‘escravidão 

branca’. Pra se referir a essa modalidade de trabalho nós temos Euclides da Cunha, 

que afirma que o seringueiro trabalha pra ‘ser escravo’. Há Bernardo Élis, goiano, 

romancista, que descreve essa situação em um conto chamado A Enxada. Ele 

também tem um texto muito interessante chamado O Tronco”.169 Sobre o tema, 

Figueira destaca ainda a produção do meio eclesial:  
 
 

Frei José Maria Audrin escreveu um livro em 1946 chamado 
Entre Sertanejos e Índios do Norte: o bispo Dom Domingos 
Carrerot, onde descreve a situação dos indígenas no Sul do Pará 
que estavam sendo utilizados como escravos. Ele diz que é 
necessário suscitar de novo Bartolomeu de Las Casas a defender 
os índios porque estavam sendo assassinados, sendo submetidos 
ao trabalho escravo (...). Então, há um conjunto de pessoas que 
utilizavam essa categoria. A imprensa muitas vezes utilizou.170 

 
 

Segundo Leonardo Sakamoto (2007:25), “com o final do tráfico negreiro, 

deu-se o início da implantação de parceria em várias fazendas de café, trazendo 

colonos europeus para o serviço. Vale lembrar, porém, que a escravidão não era 

apenas um modo de produção. Ela estava historicamente enraizada em toda a 

sociedade, que girava em torno dela.” E continua: “Portanto, era claro que a relação 

fazendeiro/escravo demoraria a ser substituída pela patrão/empregado tanto 

ideologicamente quanto na prática – ou talvez nunca viesse a se realizar 

plenamente”. 

A situação dos trabalhadores rurais no Brasil, após a abolição da 

escravatura, como apontam os depoimentos acima, era de trabalho escravo. 

Embora já existissem obras literárias e matérias sendo veiculadas na imprensa, o 

conceito não ganhou notoriedade, como também o combate a essa situação de 

violência ao ser humano foi muito incipiente. Apesar das leis vigentes que proibiam 

situações análogas à escravidão, a sociedade praticamente não as conhecia e sequer 

havia vontade política para que esse grave problema tivesse fim. 

                                                 
169. Idem. 
170. Ibidem. 
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Os estudiosos demonstram a continuidade da escravidão, com 

particularidades específicas, tanto antes de 13 de maio de 1888 com os imigrantes 

europeus brancos, quanto depois dessa data histórica, com pessoas de diferentes 

etnias. Outros pensadores apontam o início do debate sobre o trabalho escravo 

contemporâneo em 1971, com a denúncia de dom Pedro Casaldáliga através da 

Carta Pastoral intitulada Uma Igreja da Amazônia em Conflito com o Latifúndio e 

a Marginalização Social. 

O documento redigido por Casaldáliga está relacionado à região Amazônica, 

especialmente à Prelazia de São Félix do Araguaia. Nas palavras do bispo, “esta 

Prelazia, bem no coração do Brasil, abrange uns 150.000 Km² de extensão, dentro 

da Amazônia legal, no nordeste do Mato Grosso, e com a Ilha do Bananal em Goiás. 

Está encravada entre os rios Araguaia e Xingu e lhe faz como de espinha dorsal, de 

Sul a Norte, a Serra do Roncador.” E ainda “compõem o solo da Prelazia terras de 

mata fértil, florestas, grandes pastagens, margens de areia e argila, campos e 

cerrados, sertão e varjões.”171 

Em sua Carta Pastoral, o bispo denuncia a violência praticada pelo capital – 

empresas, latifúndios e seus prepostos – gerentes, empreiteiros, pistoleiros e 

jagunços – contra os posseiros,172 os índios e os peões. Denuncia ainda a conivência 

dos poderes públicos com esse modelo de desenvolvimento, como também 

apresenta dados significativos sobre os empreendimentos latifundiários que se 

instalaram na região graças aos incentivos dados pelo Governo através da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). “É a aprovação 

oficial e financiada do grande latifúndio, com todas as conseqüências que dele 

advêm. Somas fabulosas são investidas na região pelas pessoas jurídicas legalmente 

estabelecidas no Brasil, subtraídas ao Imposto de Renda devido.”173 

No que diz respeito ao trabalho escravo presente naquele contexto, 

Casaldáliga o aponta como um grave problema social, tendo como uma das suas 

marcas a desumanização. Segundo o bispo, as empresas agropecuárias não 

conseguem mão-de-obra local devido à escassez e a população local já conhece os 

métodos de tratamentos desumanos por parte dos empreendimentos capitalistas. 

Assim, vêem-se obrigados a procurá-la fora, preferencialmente no Sul de Goiás, 

inclusive Goiânia, e no Nordeste.  

                                                 
171. Cf. Pedro Casaldáliga, 1971:2. 
172. Indivíduo que ocupa terra devoluta ou abandonada e passa a cultivá-la.  
173.  Cf. Pedro Casaldáliga, 1971:9. 
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Os peões, após serem recrutados com falsas promessas dos empreiteiros 

(muitos deles pistoleiros e jagunços), são transportados em avião, barco ou pau-de-

arara para o local de trabalho. “Ao chegar, a maioria recebe a comunicação de que 

terá que pagar os gastos de viagem, inclusive o transporte. E já de início têm que 

fazer suprimento de alimentos e ferramentas nos armazéns da fazenda, a preços 

muito elevados.”174 Além disso, os peões ficarão cada vez mais endividados com a 

compra de medicamentos para malária e outras doenças, conforme já apontado no 

capítulo I. Muitos irão morrer no anonimato, sem qualquer cuidado médico ou 

atenção dos empregadores ou autoridades públicas.  

Casaldáliga entende que o peão, suportando este tipo de tratamento, perde 

sua dignidade. Ele vive sem sentir que está em condições infra-humanas. Para o 

bispo, o “peão já ganhou conotação depreciativa por parte do povo das vilas, como 

sendo pessoa sem direito e sem responsabilidade. Os fazendeiros mesmo 

consideram o peão como raça inferior, com o único dever de servir a eles, os 

‘desbravadores’”. E continua: “Nada fazem pela promoção humana dessa gente. O 

peão não tem direito a terra, à cultura, à assistência, à família, a nada. É incrível a 

resignação, a apatia e paciência destes homens, que só se explica pelo fatalismo 

sedimentado através de gerações de brasileiros de semi-escravos que se sucederam 

desde as Capitanias Hereditárias.”175 

Em sua Carta Pastoral, Casaldáliga denuncia os latifundiários que 

escravizam a população do estado do Mato Grosso, especialmente da sua prelazia. 

“Aos ‘católicos’ latifundiários que escravizam o povo de nossa região – eles mesmos 

alienados, muitas vezes pela conivência interessada ou cômoda de certos elementos 

eclesiásticos – pediríamos, se nos quisessem ouvir, um simples pronunciamento 

entre sua fé e o seu egoísmo. ‘Não se pode servir a dois senhores’ (Mt 6, 24)”. E 

prossegue: “Não lhe adiantará ‘dar Cursilhos’ em São Paulo ou patrocinar o ‘Natal 

do pobre’ e entregar esmolas para as ‘Missões’, se fecham os olhos e o coração para 

os peões escravizados ou mortos nas suas fazendas e para as famílias de posseiros 

que os seus latifúndios deslocam num êxodo eterno ou cercam sadicamente fora da 

terra necessária para viver.” O bispo dá um conselho aos latifundiários: “Leiam o 

Evangelho, leiam a primeira carta de São João e a carta de São Tiago...”176 

                                                 
174. Idem, p. 10. 
175. Ibidem, p. 20. 
176. Ibidem, p. 28. 
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É importante destacar que essas denúncias do bispo deram-se no contexto 

da ditadura militar, no qual havia restrição à liberdade e incentivo ao 

desenvolvimento econômico, sobretudo a partir do governo Médici. Nesse período, 

conforme Fausto (1997:485), ocorreu o milagre brasileiro em que o “Produto 

Interno Bruto (PIB) cresceu na média anual em 11,2%, tendo seu pico em 1973, com 

uma variação de 13%. A inflação média anual não passou de 18%. Isso parecia de 

fato um milagre”.  

Para promover o desenvolvimento econômico facilitou-se o crédito pessoal. 

Com isso, a televisão chegou a muitas residências e foi largamente utilizada como 

meio de propaganda do regime. Segundo Fausto (1997:484), “em 1960, apenas 

9,5% das residências urbanas tinham televisão; em 1970, a porcentagem chegava a 

40%. Por essa época, beneficiada pelo apoio do governo, de quem se transformou 

em porta-voz, a TV Globo expandiu-se até se tornar rede nacional e alcançar 

praticamente o controle do setor. A propaganda governamental passou a ter um 

canal de expressão como nunca existira na história do país”. 

No governo Costa e Silva, foi criada a ideologia do “Brasil grande potência” 

através da Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP). “Foi a época do 

‘Ninguém segura este país’, da marchinha ‘Pra Frente Brasil’ que embalou a grande 

vitória brasileira na Copa do Mundo de 1970. Foi o período em que muitos 

brasileiros idosos de classe média lamentavam não ter condições biológicas para 

viver até o novo milênio, quando o Brasil se equipararia ao Japão” (Fausto, 

1997:484).  

O crescimento econômico permitiu maior demanda e melhoria na qualidade 

de vida para uma pequena parcela da população, em regiões específicas. A 

propaganda do governo na economia era a de que “o bolo deveria crescer” para 

somente depois ser repartido para todos os brasileiros. Isso jamais ocorreu. A 

concentração de renda foi uma marca deste período, mantendo na pobreza e na 

miséria a maioria do povo.  

Em 1979, apenas 4% da população economicamente ativa do Rio de Janeiro 

e São Paulo ganhava acima de dez salários mínimos. A maioria, 40%, recebia até 

três salários mínimos. Além disso, o valor real do salário mínimo caiu 

drasticamente. Em 1959, um trabalhador que ganhasse salário mínimo precisaria 

trabalhar 65 horas para comprar os alimentos necessários à sua família. No final da 
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década de 1970, o número de horas necessárias passou para 153. No campo, a 

maior parte dos trabalhadores não recebia sequer o salário mínimo. 

Os indicadores de qualidade de vida da população eram negativos. A 

mortalidade infantil no estado de São Paulo aumentou de 70 por mil nascidos vivos 

em 1964 para 91,7 por mil em 1971. Em 1972, de 3.950 municípios do país, apenas 

2.638 possuíam abastecimento de água. Três anos depois, um relatório do Banco 

Mundial mostrava que 70 milhões de brasileiros estavam desnutridos, o 

equivalente a 65,4% da população, na época com 107 milhões de habitantes. 

Atualmente, o Brasil tem o 9º Produto Interno Bruto do mundo, mas em 

desnutrição perde apenas para Índia, Indonésia, Bangladesh, Paquistão e 

Filipinas.177 

A ditadura militar, temporariamente, desenvolveu algumas regiões do 

Brasil, trazendo o “progresso” associado ao crescimento econômico. Por outro lado, 

houve a concentração de renda e limitou em demasia a criatividade e a liberdade 

em diversos setores sociais. Para tal, censurou a produção e a divulgação artística 

no teatro, nas músicas, nos jornais, nas revistas, nas novelas e noutros espaços. 

Utilizou a repressão sob diversas formas: prisões, medo, terror, tortura, 

assassinatos etc.. 

Nesse contexto, os militares colocaram em prática um projeto autoritário 

para colonizar a Amazônia. Nele, os povos tradicionais da floresta – indígenas, 

ribeirinhos, posseiros, seringueiros, pequenos agricultores, entre outros – eram 

vistos com desprezo ou tratados como inexistentes. O próprio slogan dos militares 

para a ocupação da Amazônia evidenciava isso: uma terra sem homens para 

homens sem terra.  

De acordo com Mauricio Waldman178, existiram vários tipos de projetos a 

partir dos anos 1960 para a colonização da Amazônia. Os que não eram 

explicitamente militares eram militarizados. Ele afirma: “Começa pela própria 

palavra-chave: integrar para não entregar, que é uma frase muito conhecida pelo 

regime militar e é uma idéia falsa que ela transmite. ‘Integrar para não entregar’ é 

uma mentira porque é exatamente o oposto. Na verdade, estavam entregando para 

não integrar”. Na sua compreensão, pretendia-se entregar a Amazônia para o 
                                                 
177. Cf. http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ditadura-militar/economia-na-ditadura-militar.php. 

Acessado em 25 de maio de 2009. 
178. Mauricio Waldman é  mestre em Antropologia Social e doutor em Geografia Humana pela USP. 

Palestra proferida no Museu de Arte de São Paulo (MASP), Parque Trianon, em 06 de 
dezembro de 2007. 
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grande capital financeiro (nacional e multinacional), instalar mega-projetos 

pecuários, madeireiros e de exploração mineral. Assim, na ótica do integrar para 

não entregar, estavam desapropriando aqueles grupos que não tinham posse 

formal da terra e realizando uma exploração informal. 

A percepção do trabalho escravo, segundo alguns autores, terá sua gênese 

naquele contexto. Nele havia necessidade de grande quantidade de trabalhadores 

sem qualificação intelectual para os novos empreendimentos. Tais trabalhadores, 

sem terem opções, aceitavam os piores trabalhos e subordinavam-se muitas vezes 

aos seus superiores na condição de escravos. 

Para frei Henri des Roziers179, o entendimento da peonagem como trabalho 

escravo começou a partir das denúncias de Pedro Casaldáliga em 1971 na Prelazia 

de São Felix do Araguaia. O bispo “alertou sobre este problema que obviamente 

existia desde muitos anos, mas ele foi o primeiro a enfrentar diretamente essa 

realidade. Ele é um bispo das bases, vive perto do povo e é atingido profundamente. 

Este grito público foi o início. Depois, já saiu um pouco na imprensa, no Jornal do 

Brasil. Podemos dizer que foi o primeiro grito ainda na época da ditadura que foi 

ouvido”.  

Padre Ricardo Figueira, que na época era coordenador da CPT na diocese de 

Conceição do Araguaia, comenta a ressonância do texto do bispo católico Pedro 

Casaldáliga. Convergindo com frei Henri, afirma que a Carta Pastoral foi “uma 

denúncia contra o modelo de ocupação da Amazônia, contra o trabalho escravo e o 

envolvimento de grandes grupos. Isso teve repercussão”.180  

De acordo com Figueira, em Conceição do Araguaia “havia a maior 

incidência de trabalho escravo no Brasil porque os maiores grupos empresariais 

foram para aquela região. Aproximadamente 60% dos investimentos do Estado 

brasileiro para a Amazônia estavam ali localizados, em dois municípios: Conceição 

do Araguaia e Santana do Araguaia, que hoje já são mais de dez municípios”. Ele 

aponta ainda que, “para atuar na pecuária, se deslocaram para lá os maiores 

conglomerados de capital financeiro e industrial: o Bradesco, o Bamerindus, a 

Atlântica Boa Vista, a Supergasbrás, a Volkswagen e a Nixdorf. E coincidiu 

também, em uma região próxima, ocorrer a instalação do pólo mineral Carajás. 

                                                 
179. Frei Henri Burin des Roziers é membro da CPT. Formado em Letras pela Universidade de 

Sorbonne (França) e em Direito Comparado pela Universidade de Cambridge (Inglaterra). 
Entrevista concedida em 09 de junho de 2008. 

180. Entrevista concedida em 12 de novembro de 2007. 



 131

Então, aquela região se tornou o epicentro do conflito fundiário nacional, ícone do 

trabalho escravo”.181  

Os estudos de Octavio Ianni (1979:127) atestam as informações acima 

apresentadas: 
 

Ainda quanto a projetos agropecuários, ou pecuários, aprovados 
pela SUDAM para serem implantados no município de 
Conceição do Araguaia, cabe registrar que em meados de 1975 
eles já totalizavam 33. Esse é o maior número de projetos 
aprovados até então para um município amazonense. Em 
segundo lugar vinha o município de Santana do Araguaia, com 
20 projetos. Em seguida estava Paragominas com 14; e outros 
projetos distribuíam-se entre vários municípios. O valor dos 
projetos aprovados para implantação em Conceição alcançam 
25,89 por cento do valor total dos projetos aprovados até então 
pela SUDAM para o conjunto da Amazônia. 

 

Ainda na percepção de Ricardo Figueira, naquela região, a geografia 

dificultava a atuação contra o que eles chamaram de trabalho escravo. “Nós de 

Conceição do Araguaia estávamos em uma região com muita dificuldade, poucas 

estradas e acesso difícil. Porém estávamos mais próximos da Belém-Brasília do que 

o Pedro Casaldáliga e sua equipe. Tínhamos mais gente do que ele, então a nossa 

capacidade de mobilização se tornou superior em relação a equipe dele”. E 

prossegue: “Nós tínhamos mais problemas do que ele, muito mais conflitos... Eu 

me lembro que em 1979 havia 80 conflitos fundiários. Quase a metade dos conflitos 

dessa natureza identificados no Brasil estava lá.”182  

O padre Ricardo Figueira e o bispo Pedro Casaldáliga, com suas respectivas 

equipes, tiveram um papel importante na defesa dos trabalhadores e na construção 

do conceito trabalho escravo. Figueira compreende que essa categoria tem 

também uma dimensão política de denúncia. Ele aponta como ocorreu, no final da 

década de 1970, a utilização do referido conceito: “A primeira palavra que me veio à 

mente foi trabalho escravo. ‘Será que é mesmo? Talvez seja uma prisão domiciliar 

ou uma prisão privada’? Às vezes usávamos a categoria ‘trabalho servil’. Eu não 

sabia bem o que usar. Depois determinamos: isso é trabalho escravo. Por que nós 

estamos buscando outras palavras? E começamos a usar mais freqüentemente essa 

categoria.”183 

                                                 
181. Idem. 
182. Ibidem. 
183. Ibidem. 
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Para Figueira, o fato de ter uma lei que afirma a extinção da escravidão não 

garante concretamente que ela se extinga. Está extinta legalmente, mas não na 

prática.  Segundo ele, a lei proíbe, porém o fato persiste. E diz: “Então a gente 

começou a utilizar a categoria trabalho escravo, independente do que outros 

pudessem pensar. Sob o ponto de vista jurídico, havia uma lei da década de 1940, o 

artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que falava de ‘trabalho análogo ao de 

escravo’”.184 

Ana de Souza Pinto, da coordenação regional da CPT de Xinguara/PA, 

entende que há uma relação direta entre o surgimento do trabalho escravo e o 

projeto de colonização da Amazônia. Na sua visão, o governo militar desencadeou 

um processo de implementação de modelo de desenvolvimento altamente 

predatório das riquezas naturais e excludente, no qual houve concentração de 

terras e riquezas. Então, o trabalho escravo passou a constituir essa trágica 

realidade na dinâmica dos grandes grupos econômicos a partir de 1966, com a 

criação da SUDAM, onde foi desenvolvida a política de incentivos fiscais. Grupos 

empresariais, grandes fazendeiros, sobretudo do Sul do estado de São Paulo se 

deslocaram à região com o apoio do Estado brasileiro para implantar os projetos 

agropecuários.185  

Ainda segundo Ana Pinto, esses projetos necessitavam de muita mão-de-

obra, porque era tudo mata nativa. “Tinha que derrubar as árvores e abrir aquelas 

áreas para jogar o capim e fazer a criação de gado. Só depois de algum tempo é que 

precisava de mais mão-de-obra para a limpeza e manutenção dos pastos (trabalho 

de juquira como é denominado). O trabalho escravo surge nesse contexto. Nesse 

período da história do Brasil ele foi diretamente subsidiado pelo Estado brasileiro. 

É terrível admitir isso, mas de fato ocorreu”186 (anexo 10). 

 Em linhas gerais, no decorrer do século XX existiram iniciativas para 

entender e divulgar determinadas situações laborais como trabalho escravo. 

Todavia, este só começou mesmo a ser conhecido na sociedade a partir da década 

de 1970, tendo como protagonistas principais os sujeitos da CPT, de forma especial 

o bispo D. Pedro Casaldáliga e sua conhecida Carta Pastoral, na qual denunciava o 

                                                 
184. Ibidem. 
185. Ana de Souza Pinto, formada em Ciências Sociais. Ingressou na CPT desde a sua formação em 

1975 e hoje atua na coordenação dessa pastoral, no estado do Pará. Entrevista concedida em 03 
de julho de 2008. 

186. Idem. 
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capital pela escravização dos peões da Amazônia Brasileira e tantas outras formas 

de violências praticadas.  

 

4.  Legislação versus a realidade 

 

A atuação da CPT foi fundamental para explicitar, dar visibilidade e 

denunciar a peonagem como trabalho escravo na Amazônia brasileira, conforme 

indicam os depoimentos. Para atingir os seus objetivos, religiosos e leigos dessa 

pastoral souberam utilizar a legislação nacional e internacional existente na época. 

De acordo com Ana Pinto, a CPT passou, então, a se inquietar com aquela realidade 

e fez todo o esforço para chamar a atenção das autoridades. Em suas palavras: 
 

 

 

Naquele período já existia alguns instrumentos internacionais 
onde o trabalho escravo estava incorporado. Para explicitar e 
denunciar essa realidade, eram invocados alguns desses 
instrumentos como as convenções da OIT, a 29 e a 135 de 1930 e 
a de 1957, bem como a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, onde foi sendo visto que o trabalho escravo 
encerrava não só a grave violação dos direitos trabalhistas, mas 
também a violação da dignidade do trabalhador. A partir dessa 
compreensão, o conceito foi sendo construído. As denúncias 
feitas se utilizavam desses referenciais para dizer: "isso aqui é 
trabalho escravo, é gravíssimo, é crime". Outro instrumento 
jurídico também era o artigo 149 do Código Civil que já definia o 
trabalho escravo como crime. Então o que existe é o trabalho 
escravo.187  

 
 

 

Nas afirmações acima, percebe-se a importância dada pela CPT a um 

arcabouço jurídico, no qual ela se amparou para a compreensão da realidade 

laboral como trabalho escravo contemporâneo e sua respectiva denúncia. Entre 

outros, aparecem documentos oficiais da OIT e a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948. A percepção da CPT de que os direitos trabalhistas e a 

dignidade do trabalhador são gravemente violados tem sido fundamental e 

bastante eficaz para o entendimento desse fenômeno como trabalho escravo, bem 

como uma ferramenta significativa para o seu combate. Retomarei a essa questão 

no próximo capítulo.  

As convenções da OIT acima citadas são instrumentos importantes na 

questão em estudo. A Convenção 29 de 1930 discorre sobre a eliminação do 

trabalho forçado ou obrigatório em todas as suas formas. Porém, admite-se ainda 

                                                 
187. Idem. 
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em alguns casos, tais como o serviço militar, o trabalho penitenciário 

adequadamente supervisionado e o trabalho obrigatório em situações de 

emergência, como guerras, incêndios, terremotos etc. A Convenção 105 de 1957 

sobre a abolição do trabalho forçado, afirma: 
 

 

Artigo 1º - Todo o membro da Organização Internacional do 
Trabalho que ratifique a presente convenção compromete-se a 
suprimir o trabalho forçado ou obrigatório e a não o utilizar sob 
qualquer forma: 
a) Quer por medida de coerção ou de educação política, quer como 
sanção a pessoas que tenham ou exprimam certas opiniões 
políticas ou manifestem a sua posição ideológica à ordem política, 
social ou econômica estabelecida;  
b) Quer como método de mobilização e de utilização da mão-de-
obra com fins de desenvolvimento econômico; 
c) Quer como medida de disciplina do trabalho; 
d) Quer como punição, por ter participado em greves; 
e) Quer como medida de discriminação racial, social, nacional ou 
religiosa. 
Artigo 2º - Todo o membro da Organização Internacional do 
Trabalho que ratifique a presente convenção compromete-se 
tomar medidas eficazes com vista à abolição imediata e completa 
do trabalho forçado ou obrigatório, nos termos do artigo 1º da 
presente convenção.188 

 
 

O Brasil ratificou as duas convenções acima, entre outras. A CPT procura se 

apoiar nesse e em outros documentos ao tratar do trabalho escravo. Sobre o 

conceito e as questões que ele abarca, Patrícia Audi esclarece que “existem duas 

formas em que o trabalho forçado se apresenta: a exploração sexual ou a 

exploração econômica separada da sexual, a não-sexual. O que nós caracterizamos 

como trabalho escravo no Brasil é o trabalho forçado para fins de exploração 

econômica”. Ela entende que “esse fenômeno iniciou provavelmente na década de 

1970 onde as primeiras vozes começaram a gritar, mas talvez um pouco antes com 

a ocupação da região Norte. Foi quando a gente soube, não quer dizer que essa 

prática não ocorresse em outras regiões do país quando a gente começou a 

conhecer a existência”.189 

O legado do processo de lutas em torno do trabalho escravo – 

especialmente pressões exercidas sobre o Poder Legislativo e Judiciário – culminou 

com mudanças na legislação. Este fato, segundo os entrevistados, foi mais uma 

vitória da sociedade. As alterações no que tange à definição jurídica sobre o 

                                                 
188. Cf. Mendes, 2002:415-416. 
189. Entrevista concedida em 30 de julho de 2008. 
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conceito trabalho escravo ocorreram na tipificação. Referindo-se às convenções da 

OIT, o jurista Hélio Bicudo (2008:31) afirma:  

 

Na conceituação do trabalho escravo não se consideram as 
condições degradantes a que são submetidos os trabalhadores. 
Somente o trabalho sujeito à discrição do empresário 
(fazendeiro, industrial ou comerciante), sem qualquer vínculo 
empregatício, é considerado, por esse órgão, “trabalho 
escravo”. A legislação brasileira a propósito dessa matéria é 
bem mais ampla.  

 

A legislação brasileira, através do Código Penal de 7 de dezembro de 1940, 

no artigo nº 149, trazia a seguinte definição: “Reduzir alguém à condição análoga à 

de escravo: Pena – reclusão de dois a oito anos”. Entretanto, este artigo foi alterado 

pela Lei nº 10.803/2003 e passou a ter a seguinte redação:  
 

Artigo 149 – Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, 
quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, 
quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 
dívida contraída com o empregador ou preposto:  
Pena: reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente a violência. 
Parágrafo 1º - Nas mesmas penas incorre quem: 
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; 
II – mantêm vigilância ostensiva no local de trabalho ou se 
apodera de documentos ou de objetos pessoais do trabalhador, 
com o fim de retê-lo no local de trabalho. 
Parágrafo 2º - A pena é aumentada de metade, se o crime é 
cometido: 
I – contra criança e adolescente; 
II – por motivo de preconceito de raça, cor e etnia. 

 

Nessa formulação jurídica encontra-se a utilização da expressão condição 

análoga à de escravo. Esta foi “traduzida” pela CPT como sinônimo de trabalho 

escravo ou escravidão contemporânea. As circunstâncias concretas para que isso 

ocorra são: sujeição do ser humano a trabalhos forçados ou à jornada exaustiva; 

sujeição a condições degradantes de trabalho; restrição à locomoção dos 

trabalhadores em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. 

 No entendimento de Marcelo Campos190, para caracterizar o trabalho 

escravo o principal conceito está no artigo 149 do Código Penal:  

                                                 
190. Marcelo Gonçalves Campos é fiscal do trabalho e coordenador nacional do Grupo Especial de 

Fiscalização Móvel. Entrevista concedida em 22 de outubro de 2008. 
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É aquele trabalho que desumaniza, que subtrai do trabalhador 
os seus direitos, que ocorre em quatro modalidades: 1) Trabalho 
forçado – quando o trabalhador é obrigado por alguma forma a 
trabalhar; 2) A servidão por dívida – quando ele faz uma dívida 
e é obrigado a trabalhar; 3) A jornada exaustiva que pode ser 
além do horário permitido ou dentro do horário com muita 
produtividade; 4) Trabalho degradante, quando o trabalhador 
tem todos os seus direitos trabalhistas negados, direitos à 
segurança, saúde, etc.  

 
 

A respeito da escravidão contemporânea, Ricardo Figueira (2004) 

considera a existência de quatro aspectos fundamentais: a) Nela a pessoa é tratada 

como se fosse mercadoria; b) Há, mesmo que temporariamente, uma totalidade de 

poder exercida sobre ela; c) A vítima é alguém de fora, “um estrangeiro”; d) Os 

donos de escravos temporários não têm criadouros de escravos. As pessoas não se 

reproduzem onde trabalham, mas no local mesmo do aliciamento, do seqüestro ou 

da guerra. Ainda nas palavras de Ricardo Figueira (2005:183), para a CPT 

“trabalho escravo contemporâneo é a sujeição física ou psicológica de um homem 

por outro. No caso brasileiro, o instrumento mais comum de sujeição é a dívida 

crescente e impagável”. 

O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa apresenta o seguinte 

significado para o verbete análogo: “Referente a analogia, o que é semelhante, 

parecido, afim, que ou o que se funda, se baseia em analogia”. Portanto, condição 

análoga à de escravo refere-se a situações semelhantes à escravidão colonial, as 

quais podem ser “melhores” ou mesmo muito piores das vividas pelos trabalhadores 

e trabalhadoras naquele período histórico. Atualmente, em muitos casos as pessoas 

se encontram em condições de trabalho e/ou de vida muito piores do que os 

escravos do período colonial e imperial, como já apresentado. 

A atualização jurídica sobre a redução de alguém a condição análoga à de 

escravo, através do artigo 149 do Código Penal Brasileiro (2003), foi importante, 

segundo os depoentes, porque ampliou a abrangência e deu mais clareza à sociedade 

sobre este gravíssimo fenômeno social que teima em continuar existindo. Além 

disso, também intensificou a punição aos infratores. Todavia, no entendimento de 

autoridades governamentais ele ainda é limitado.  

Na percepção da Drª Ruth Vilela191, “o conceito legal/penal sempre existiu no 

Código Penal Brasileiro, no artigo 149. Este foi atualizado em dezembro de 2003, 

                                                 
191. Ruth Beatriz de Vasconcelos Villela. Entrevista concedida em 16 de janeiro de 2008. 
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mas os especialistas ainda o consideram imperfeito. O termo trabalhista não está na 

lei. Tem sido construído na prática, através das nossas ações fiscais, dos 

procedimentos instaurados pelo Ministério Público Federal e da publicação de 

textos de procuradores, juízes e acadêmicos”. Vilela acrescenta: “A base legal 

utilizada por nós, na ausência de normas específicas, é extraída das convenções e 

tratados internacionais que integram o ordenamento jurídico nacional quando 

ratificados. Vários projetos de lei sobre o tema tramitam hoje no Parlamento”.  

As afirmações da Drª Vilela apontam os limites da tipificação do Código 

Penal, em seu artigo 149 sobre a questão trabalhista. Como membro da equipe do 

governo federal para libertar os trabalhadores escravizados, ela destaca a 

importância de haver um lastro legal consistente para os infratores serem punidos 

pelo crime de trabalho escravo e/ou questões que gravitavam em torno dele.  

No que diz respeito aos projetos de lei que ainda tramitam no Congresso 

Nacional, apontados pela Drª Vilela, é válido destacar a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) nº 438/2001. O projeto, de iniciativa do senador Ademir 

Andrade, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), traz nova redação do artigo 243 192 

da Constituição Federal, estabelecendo como pena a perda da gleba onde for 

constada a exploração de trabalho escravo, revertendo a área ao assentamento dos 

colonos que já trabalhavam na respectiva gleba (anexo 11). 

Diante da atualização do artigo 149 do Código Penal Brasileiro, parte de 

parlamentares defensores do agronegócio se posicionaram contrários. A 

coordenadora da CPT, Ana Pinto, destaca: “Ainda hoje a bancada ruralista193 

naturalmente entra no mérito dessa última formulação que houve em 2003. Eles 

                                                 
192. Artigo 243 da Constituição Federal de 1988: “As glebas de qualquer região do País onde forem 

localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e 
especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos 
alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de 
outras sanções previstas em lei. Parágrafo único: Todo e qualquer bem de valor econômico, 
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, será confiscado e 
reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de 
viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e 
repressão do crime de tráfico dessas substâncias”. 

 

193. “Apesar da queda, a bancada reelegeu seus líderes, transformou uma deputada em senadora - 
Kátia Abreu (PFL/TO) - e conseguiu levar para Brasília alguns expoentes do latifúndio. Vale 
lembrar que, historicamente, os ruralistas têm obtido mais votos para as suas demandas do que 
o número de deputados e senadores que se dizem defensores do agronegócio. A explicação está 
no fato de que mais parlamentares votam com eles, devido à sua reconhecida capacidade de 
pressão ou cooptação. (...) O forte e rico lobby da bancada ruralista, representante dos 
interesses do agronegócio, tem garantido que o grande produtor não perca privilégios e que a 
estrutura agrária permaneça como está” (Cf. http://www.cptpe.org.br, acessado em 02 de 
junho de 2009). 
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alegam que o conceito é muito amplo. Então precisaria ser mais bem definido para 

eles não serem ‘injustiçados’ (risos). Na verdade, eles querem limitar ao máximo 

uma situação que pode ser caracterizada como trabalho escravo, para evitar as 

punições”.194  

Nesse palco de disputas, o conceito que se firmou foi trabalho escravo, o 

qual passou a ser utilizado como sinônimo de “reduzir alguém a condição análoga 

à de escravo” – conforme consta no Código Penal Brasileiro – e de trabalho 

forçado como redigido pela OIT. Na compreensão de Ricardo Figueira, este fato se 

deve “em grande parte às denúncias da CPT, por ela ter usado essa categoria. Se 

fosse usar a categoria mais próxima, seria a do povo nordestino: ‘trabalho cativo’, 

onde a pessoa acabava por ficar retida na fazenda com a família inteira”. Figueira 

explica ainda que, “no caso da Amazônia, a categoria era ‘peonagem’. Então quando 

falava da peonagem, estava falando daquilo que a CPT começou a chamar de 

trabalho escravo, porque a peonagem é a condição justamente desses 

trabalhadores que abriam as fazendas no sistema de dívida”.195 

Para o Procurador do Trabalho, José Filho, “nada impede, todavia, que se 

utilize essa expressão de forma mais reduzida, ou seja, trabalho escravo. É preciso 

ter em mente, entretanto, que esta é apenas uma redução da expressão mais ampla 

e utilizada pela lei”.196 E justifica: “É que, em não sendo a escravidão uma prática 

admitida pelo ordenamento jurídico, não se pode admitir que a pessoa humana, 

mesmo em razão da conduta ilícita de outrem, possa vir a ser considerada escrava. 

No máximo ela estará em condição análoga à de escravo. Trabalho escravo, 

entretanto, é a expressão que tem conotação forte, sendo quase impossível não 

utilizá-la; apenas deve-se ter em mente seu efetivo sentido”. 

A professora Flávia Piovesan considera que o esforço da OIT deve ser 

captado à luz das singularidades e peculiaridades do Brasil. No seu entendimento, 

temos que pensar em qual contexto está inserido o trabalho escravo brasileiro. “Eu 

lembraria o quanto nós vivemos uma globalização absolutamente assimétrica na 

esfera macro. No campo regional, a América Latina é a mais desigual do planeta. 

(...) Ao avaliarmos quem é vítima preferencial de trabalho escravo, de trabalho 

                                                 
194. Entrevista concedida em 03 de julho de 2008. 
195. Entrevista concedida em 12 de novembro de 2007. 
196. José Cláudio Monteiro de Brito Filho é doutor em Direito das Relações Sociais e Procurador 

Regional do Trabalho, lotado na PRT/8ª Região (PA/AP). Cf. Trabalho com redução do 
homem à condição análoga à de escravo e dignidade da pessoa humana.In: http//: 
www.pgt.mpt.gov.br  
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forçado, vemos que são aquelas pessoas mais vulneráveis, inclusive no campo 

sexual, as mulheres ou muitas vezes os afrodescendentes.”197  

Ao combater o trabalho escravo, a CPT foi dando-lhe visibilidade e fazendo 

com que ele ganhasse espaço em debates nos mais diversos setores da sociedade: 

sindicatos, ONGs, movimentos populares, intelectuais, universitários, pastorais 

sociais etc. Todavia, a CPT/São Paulo só começou a conceber recentemente a 

situação dos trabalhadores da cana-de-açúcar no referido estado como trabalho 

escravo. Formada em 1979, a regional São Paulo estava mais voltada para a luta 

pela terra, que é a sua principal bandeira. Ao se aproximar do Serviço Pastoral do 

Migrante e do MST, no final dos anos 1980, desencadeou suas atividades de apoio 

aos canavieiros, conforme relatos do padre Alfredo Gonçalves: “Eu penso que na 

medida em que o MST se consolida, a CPT começa a olhar com mais atenção os 

assalariados do campo”.198 

 

5. Organização e atuação do SPM 

 

O Serviço Pastoral do Migrante teve sua gênese e formação em um contexto 

de abertura política, declínio e fim da ditadura militar.199 A referida pastoral foi 

fundada em 31 de outubro de 1985. De cunho civil, filantrópico e sócio-pastoral, 

sem fins lucrativos, é ligada à Comissão para o Serviço da Caridade Solidária, 

Justiça e Paz, de acordo com as diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil.200  

O objetivo geral do Serviço Pastoral do Migrante, aprovado em sua XI 

Assembléia Nacional é: suscitar, articular e dinamizar a organização coletiva dos 

migrantes, à luz de uma evangelização inculturada que os leve a ser protagonistas 

da história, na construção de uma sociedade justa e solidária, numa atitude de 

acolhida às diferenças, sinal do Reino de Deus. Sua diretriz geral, em sintonia com 
                                                 
197. Entrevista concedida em 15 de junho de 2008. 
198. Entrevista concedida em 04 de agosto de 2009. 
199. Para Boris Fausto (1997:489-490), “o governo Geisel se associa ao início da abertura política 

que o general presidente definiu como lenta, gradual e segura. Na prática, a liberalização do 
regime, chamada a princípio de distensão, seguiu um caminho difícil, cheio de pequenos 
avanços e recuos. (...) Por que Geisel e Golberi decidiram promover a liberalização do regime? 
Teria sido ela fruto de pressões da oposição? Sem dúvida, a oposição começara a dar em 1973 
claros sinais de vida independente; o confronto entre a Igreja Católica e o Estado era também 
muito desgastante para o governo. A equipe de transição de Geisel tratou aliás de estabelecer 
pontes com a Igreja, a partir de um ponto comum de entendimento – a luta contra a tortura”. 

 

200. O SPM possui sede e foro à Rua Caiambé, 126, Bairro Ipiranga, São Paulo/SP. Suas atividades 
regem-se pelo estatuto e legislação em vigor. 
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as Novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, é promover 

a dignidade dos migrantes.  

Conforme os documentos consultados, para o desenvolvimento de seu 

programa de ação, o SPM encontra-se estruturado em três setores: migrantes 

temporários, migrantes urbanos e imigrantes. Os migrantes temporários são, em 

geral, homens e mulheres em condições sociais e econômicas fragilizadas em seus 

municípios de origem. Estes se vêem obrigados, ano após ano, a buscar trabalho 

em outras regiões, no corte da cana e outras colheitas, em condições de extrema 

precariedade e de superexploração. Neste setor, o SPM desenvolve um trabalho 

articulado entre origem e destino.  

Roberval da Silva201 afirma: “Como as pastorais sociais em geral, somos 

herdeiros daquela visão inicial de uma crítica social da questão da terra, da 

exploração do trabalhador, toda a idéia da Igreja na época da ditadura militar, que 

tinha um compromisso assim de enfrentar essa problemática de baixos salários, 

desemprego, concentração de terra”. E prossegue: “A gente vem dessa tradição das 

lutas populares. Inclusive quando o SPM nasceu, estava ligado a essa questão do 

êxodo rural, nas décadas de 1970 e 1980, período em que grande contingente de 

trabalhadores migrou do campo para a cidade, principalmente nordestinos. Então 

tinha trabalhos nas periferias.”  

Para Roberval, o trabalho com os cortadores de cana já se situa dentro de 

uma crítica social herdada da Igreja Católica nessa linha progressista. “E a partir 

daí, eu me lembro do primeiro encontro dos trabalhadores sazonais, de agentes 

sobre o trabalho sazonal que até esteve presente o José de Souza Martins na época. 

Então tem toda uma história de uma tentativa de interpretação dessa realidade. 

Isso ocorreu no final da década de 1980 e início de 1990”.202 

Os migrantes pobres povoam periferias de médias e grandes cidades. O 

setor denominado migrantes urbanos do SPM tem por objetivo apoiar e 

multiplicar alternativas de geração de renda para as famílias destes migrantes 

carentes; realizar um trabalho permanente de formação coletiva, capacitando 

agentes multiplicadores, especialmente nas periferias das cidades; atuar na 

denúncia contra o preconceito, discriminação e violação dos direitos humanos; 

                                                 
201. José Roberval Freire da Silva é membro da equipe de coordenação do SPM. Entrevista 

concedida em 04 de junho de 2010. 
202. Idem. 
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incentivar a cultura e inserção dos migrantes nas lutas populares e na elaboração 

de políticas públicas.  

Os imigrantes acompanhados pelo SPM são aqueles que vieram ao Brasil, 

sobretudo pela situação de pobreza. Em função disso e da falta de documentos, 

enfrentam todo tipo de exploração e destituição de seus direitos. Milhares de 

bolivianos, peruanos, paraguaios, demais latino-americanos e de outros países 

sofrem o peso da atual Lei dos Estrangeiros203 e lutam por um “lugar ao sol”. O 

trabalho com imigrantes desenvolvido pela pastoral é feito na perspectiva da 

“cidadania universal”, na qual se entende que nenhuma pessoa deva ser 

criminalizada pelo simples fato de não ter documentos.  

O SPM promove os direitos humanos, sociais, econômicos, políticos e 

culturais dos migrantes e imigrantes e de comunidades de origem, trânsito e 

destino, por meio de ações e projetos de desenvolvimento local, acolhimento, 

mobilização, inserção social e incidência política, com vistas ao protagonismo dos 

migrantes e à transformação da sociedade.  

Essa pastoral tem uma história semelhante à da CPT na sua formação. Está 

envolvida com os cortadores de cana desde que surgiu. Em sua gênese, teve na luta 

pela terra a sua principal bandeira. Acerca disso, padre Alfredo Gonçalves afirma: 

“Também o SPM quando nasce está bastante voltado para a luta pela terra. Depois 

começa a se especificar mais na questão do direito do assalariado rural, tanto em 

São Paulo como no Nordeste e em outras regiões.”204 

CPT e SPM de São Paulo, mesmo já atuando com os trabalhadores da cana 

há mais de três décadas, começaram a entender determinadas situações dos 

trabalhadores como trabalho escravo recentemente. De acordo com o padre 

Ricardo Figueira, “a Pastoral dos Migrantes só recentemente começou a tratar 

                                                 
203.  “Nosso país ainda é regido pela restritiva Lei dos Estrangeiros nº 6.815, de 19.08.80, com 

atualização pela Lei nº 6.964, de 09.12.81, cujo espírito baseia-se na Doutrina de Segurança 
Nacional, que vê no imigrante uma potencial ameaça. Esta Lei dificulta o processo de 
documentação, negando aos imigrantes o direito de cidadania mínimo, garantido na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além disso, sofre com os trâmites burocráticos, 
processos demorados, taxas e multas. Não raro estes imigrantes sofrem todo o tipo de 
discriminação, exploração de despachantes e advogados inescrupulosos e estão constantemente 
expostos às redes de tráfico humano, trabalho escravo e trabalho intensivo como, por exemplo, 
no setor da costura, centro de São Paulo” (Cf. Documento intitulado “Migrações Para o Brasil”. 
Arquivo virtual do SPM). 

 

204. Entrevista concedida em 04 de agosto de 2009. 
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dessa questão como trabalho escravo. Deve ter três ou quatro anos. Ela tratava do 

assunto seriamente, mas não via sob esse ângulo”.205 

Entre as principais razões disso, destacam-se duas: a) A influência das 

denúncias, utilizando a expressão trabalho escravo, feitas pela CPT nacional; b) As 

mortes de cortadores de cana por exaustão, no estado de São Paulo. Padre Alfredo 

Gonçalves acrescenta: “Em São Paulo, essa questão explodiu mesmo quando 

começou efetivamente a denúncia de trabalho escravo com os casos de mortes nos 

canaviais em 2004. Nesse período o SPM começa a conceituar a situação dos 

trabalhadores do corte da cana de trabalho escravo.”206 Semelhante ao SPM, a CPT 

São Paulo também incorporou a categoria trabalho escravo em seus documentos, 

artigos e denúncias a partir das mortes por exaustão nos canaviais.  

A atuação do SPM junto aos cortadores de cana em vários estados do Brasil 

e, sobretudo, em São Paulo é de fundamental importância para os trabalhadores e 

trabalhadoras, para a Igreja Católica e para a sociedade brasileira, conforme 

declararam os entrevistados. Tal como a CPT, essa pastoral faz um trabalho na 

“base”, junto aos mais necessitados, não tendo como meta, segundo os seus 

membros, obter recompensas materiais ou financeiras pelo papel que exerce, bem 

como não pretende ganhar notoriedade social, sobretudo através dos meios de 

comunicação de massa.  

O Serviço Pastoral do Migrante atua em cinco regionais (Sul, Sudeste, 

Centro Oeste, Nordeste e Norte). As equipes locais estão sediadas nas seguintes 

cidades: Porto Velho e Ji-Paraná (RO); Manaus (AM); Boa Vista (RR); Balsas 

(MA); Teresina (PI); Fortaleza (CE); João Pessoa (PB); Vale do Jequitinhonha e 

Ipatinga (MG); Nova Rosa da Penha (ES); Cuiabá (MT); Campo Grande e 

Dourados (MS); Goiânia (GO); Brasília (DF); Guariba e São Paulo (SP); Duque de 

Caxias (RJ); Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS).  

Em 2010, a coordenação nacional do SPM estava assim composta: D. Luiz 

Demétrio Valentini (presidente); Ir. Rosa Maria Zanchin (vice-presidente); 

Arivaldo José Sezyshta (secretário); Ir. Maria de Fátima Pereira (vice-secretária); 

Pe. Valdecir Mayer Molinari (tesoureiro); Eduardo Geremia (vice-tesoureiro);  Pe. 

Antonio Garcia Peres Neto (secretário executivo). No conselho fiscal estavam: Ir. 

Sandra Pinto de Souza, Luiz Bassegio e Ir. Ana Maria Delazeri.  

                                                 
205. Entrevista concedida em 12 de novembro de 2007. 
206. Entrevista concedida em 04 de agosto de 2009. 
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A secretaria nacional em sintonia com as equipes locais e os setores e 

regionais tem a função de organizar os eventos nacionais, tais como: semana do 

migrante, coletivo de formação, festival de música e poesia do migrante, missões 

populares, assessorias, assembléias, encontros nacionais dos setores, simpósios, 

seminários e outros. A secretaria nacional também é responsável pela produção de 

material de reflexão, estudo e publicações em geral. 

A assembléia nacional é a instância máxima de decisões do Serviço Pastoral 

do Migrante. Ela ocorre de dois em dois anos, sendo que a cada quatro anos é 

eleita a nova coordenação. Da assembléia nacional participam representantes 

escolhidos pelas equipes locais e grupos específicos, em média de cem pessoas. 

Além de avaliar as atividades, trocar informações e experiências, a assembléia 

aponta linhas de ação e prioridades para os dois anos seguintes, mediante os 

desafios conjunturais e específicos colocados pela dinâmica da migração. As linhas 

de ação e prioridades do SPM são: 

a) Promoção da acolhida ao (i)migrante, buscando todas as formas de 

inclusão digna, com espaço para a diversidade cultural. 

b) Organização dos migrantes, vivência eclesial e missionária, articulação e 

parcerias com outras forças sociais e diálogo inter-religioso. 

      c) Mudança do atual modelo econômico e luta por políticas públicas através 

da efetiva participação nos conselhos paritários, fóruns permanentes e outras 

instâncias. 

      d) Desenvolvimento local sustentável. 

e) Defesa dos direitos humanos dos migrantes frente à discriminação, 

xenofobia, aliciamento, trabalho escravo e tráfico de pessoas. 

f) Formação, com ênfase na juventude migrante. 
 

O SPM sempre esteve preocupado com a conscientização dos trabalhadores 

acerca da precarização das condições de trabalho nas quais muitos se encontram. 

Os resultados concretos dessa atuação podem ser aferidos a partir dos 

depoimentos de alguns trabalhadores que vivem ou acompanham essa realidade, 

conforme será apresentado a seguir. 
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6. Trabalho escravo: vozes dissonantes 
 

A percepção do universo e das situações vividas pelos trabalhadores 

escravizados no interior do estado de São Paulo, bem como em várias regiões do 

Brasil é muito distinta. A existência de diferentes entidades, organismos e 

instituições que apóiam esse público leva à pluralidade de compreensões. De outra 

parte estão os patrões com concepções próprias sobre a questão. Portanto, a 

construção do conceito trabalho escravo na cana-de-açúcar apresenta um grau de 

complexidade elevado. 

A maior parte da produção dessa cultura agrícola está concentrada em São 

Paulo, o estado considerado mais desenvolvido da Nação. Em função disso também 

se disseminou o entendimento de que os direitos trabalhistas aí são respeitados e 

as mazelas sociais são quase inexistentes. Para tratar com mais propriedade o 

problema, faz-se necessário desconstruir essas visões não condizentes com a 

realidade, objetivo que orienta a seqüência do texto.  

 

6.1. Vozes do eito 

 

Nesse cenário onde as vozes são muitas e divergentes, há quem entenda que 

trabalho escravo é a melhor designação para a situação enfrentada pelos 

trabalhadores da cana-de-açúcar. Sobre isso, é preciso ouvirmos “a voz dos que não 

têm voz”, ou seja, os próprios trabalhadores. Para Abel Barreto, os trabalhadores da 

cultura canavieira são realmente escravos. Ele afirma: “Sou escravo porque essa 

escravidão me dá aí as condições de sobrevivência. É como o escravo de 

antigamente mesmo: é sobrevivência, mas ele tem a consciência. Acabou a 

escravidão? Não! Mudou a maneira de escravizar”.207 

Na mesma direção de Abel, o cortador de cana Cícero Guedes é da seguinte 

opinião: “Escravo não se trata só de ser chicoteado, mas é você não ter o direito de 

ir e vir, passar fome, não ter dignidade. Isso é escravidão. Foi um trabalho escravo. 

Eu trabalhava com fome, dormia com fome, levantava com fome e continuava 

sempre assim. Então eu fui muito escravizado, não recebia nenhum dinheiro. Era 

só trabalho, trabalho e trabalho.”208 

                                                 
207. Abel Barreto. Entrevista concedida em 20 de novembro de 2008. 
208. Cícero Antonio Guedes, 44 anos, negro e analfabeto. Migrante nordestino, começou a trabalhar 

com oito anos e, segundo ele, deixou de ser escravo devido a uma ocupação de terras 
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 No documentário Facão de ouro: a fuligem do agronegócio209 há 

depoimentos interessantes dos trabalhadores sobre a situação em que se 

encontram na cultura canavieira. Para uma trabalhadora (não identificada), “é 

muito escravizado, muito pouco valorizado, chega a ser humilhante”. Outro 

trabalhador, ao sair de casa para o eito (canavial), olhando para o filho no colo da 

esposa diz: “Eu quero que o meu filho tenha um bom estudo pra que ele não passe 

pelo que eu to passando”. 

Outros trabalhadores têm a mesma percepção sobre a realidade que 

enfrentam no dia a dia. No documentário Tabuleiro de cana: xadrez de 

cativeiro,210 o trabalhador Lauro (alagoano) afirma: “A comida aqui é péssima, 

mosquito é uma barbaridade e você ainda tem que pagar. Não é a escravidão, mas 

já chega quase perto”. O trabalhador Odilon (baiano) declara: “Pra quem conversa 

muito aqui só tem duas leis: ou gancho ou rua. O gancho é suspensão, é você ficar 

cinco dias parado sem ganhar nada”. Para Antonio José (maranhense), a sua 

condição é de escravo. O seu entendimento é que, por ser cristão e o seu próximo 

também, deveria ter direitos e respeito mútuo. “Eu acho que sou um trabalhador 

escravo sim. A gente podia ter o direito porque nós somos tudo cristão. Um devia 

respeitar o outro aqui”. 

Em depoimentos de cortadores de cana das usinas paulistas, colhidos pela 

Pastoral do Migrante nos anos de 2007 a 2009, encontra-se: “A essas alturas da 

safra nosso salário tem quase a cor de nosso sangue. Já gastamos quase todas 

nossas energias. Sabe o que é ficar ‘borrado’ no eito da cana? É perder o controle 

do próprio corpo, é sentir um quenturão doido, é como passar por uma 

convulsão.”211 

A mesma fonte traz ainda outros depoimentos desses sujeitos que lutam 

pela sua subsistência e de suas famílias: “Já está com duas semanas que estamos 

cortando cana crua, não rende nada. Chego a cortar apenas de 20 a 30 metros por 

dia. Neste mês meu salário foi fraco, tive que pedir uma cesta básica na prefeitura. 

Tenho quatro filhos e a despesa de mercado é alta. As coisas não andam bem nesta 

                                                                                                                                                    
organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Mato Grosso do Sul.  
Entrevista concedida em 09 de junho de 2008. 

 

209. Facão de Ouro: a Fuligem do Agronegócio. Produção do Centro Universitário de Araraquara 
(UNIARA), Departamento de Ciências Humanas e Sociais. Coordenação: Professora Elivanete 
Zupolini Barbi. Araraquara/SP, 2008. 

 

210. Tabuleiro de Cana: Xadrez de Cativeiro. Realização: CPT, 2006. 
211. Cf. Vozes do Eito. Guaraiba/SP: Eco das Letras, 2009, pp. 71-72. 
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usina, tem muita gente descontente”. O mesmo trabalhador acrescenta ainda: 

“estou com furúnculos debaixo do braço e tive que agüentar todos esses dias, 

cortando cana. Esta semana termina meu tempo de experiência de três meses; só 

depois vou fazer a consulta e pedir atestado”. 

Pelos depoimentos dos trabalhadores e trabalhadoras, percebem-se as 

dificuldades vividas e a falta de unanimidade em torno do “trabalho escravo”. 

Todavia, eles sentem “na pele” a precariedade – independentemente de como a 

denominam – a que estão submetidos. Nessa direção, a avaliação da pesquisadora 

Maria Silva (2009:9-10) é significativa: 
 

 

A leitura das “vozes do eito” reflete o estado de barbárie gerado 
no cotidiano deste trabalho. São vidas suspensas em cordas 
bambas. De maneira breve, as vozes apontam para os seguintes 
itens: fraudes ocorridas na pesagem da cana, nos preços dos 
salários, nos aluguéis das moradias das cidades de destino; 
superexploração da força de trabalho, caracterizada pela 
exaustão, perda de peso corporal, dores, cãibras, necessidade de 
injetar medicamento nas veias para aumentar a energia, enfim 
para retirar-lhes da condição de “borrados”, portanto, da 
situação-limite entre a vida e a morte; ausência de autonomia, 
marcada pela sujeição às normas estabelecidas por feitores e 
fiscais; medo da perda do emprego e do “gancho”, que os 
impede de trabalhar; medo de participar de greves, responsáveis 
por possíveis demissões. 

 
 
 

As situações vividas pelos trabalhadores nas usinas canavieiras no Brasil, e 

especialmente nas do estado de São Paulo, são realmente dramáticas. Com a 

expansão dos agrocombustíveis, de forma especial no setor sucroalcooleiro para a 

produção do etanol, a superexploração e o trabalho escravo se intensificaram. De 

forma sintética, os impactos desse modelo podem ser observados no poema “O 

Rio”, de João Cabral de Melo Neto: “O canavial é a boca com que primeiro vão 

devorando matas e capoeiras, pastos e cercados; com que devoram a terra onde um 

homem plantou seu roçado; depois os poucos metros onde ele plantou sua casa; 

depois o pouco espaço de que precisa um homem sentado; depois os sete palmos 

onde ele vai ser enterrado”. O monocultivo da cana-de-açúcar no Brasil explora e 

escraviza, conforme os dados da CPT citados por Maria Mendonça. 

 
 

As usinas de cana se tornaram campeãs em trabalho escravo nos 
últimos anos. De acordo com dados da Campanha Nacional de 
Combate ao Trabalho Escravo da Comissão Pastoral da Terra 
(CPT), em 2007, dos 5.974 trabalhadores resgatados da 
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escravidão no campo brasileiro, 3.060, ou 51%, foram 
encontrados no monocultivo da cana de açúcar. Em 2008, dos 
5.266 resgatados, 2.553, ou 48% dos trabalhadores mantidos 
escravos no país estavam em plantações de cana. De janeiro a 
junho de 2009, este número era de 951 trabalhadores, que 
representavam 52% do total. Ao final de 2009, o Ministério do 
Trabalho registrou a libertação de 1.911 trabalhadores nas usinas 
de cana nos estados de Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, 
Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.212 

 

 
 Os dados mais significativos e confiáveis sobre a precarização do trabalho 

no Brasil são fornecidos pela Comissão Pastoral da Terra. “Além do trabalho 

escravo, a CPT registra casos de superexploração do trabalho, que segundo sua 

metodologia são situações que ‘acontecem na esfera salarial, referem-se às horas 

de trabalho não pagas pelo empregador e que excedem a taxa normal de 

exploração do trabalho. Geralmente estes casos estão ligados a precárias condições 

de trabalho e moradia.’”213  

A mesma fonte apresenta os estados brasileiros com maiores ocorrências: 

“No que concerne à superexploração, nota-se que o Estado de maior incidência é 

Tocantins, seguido de São Paulo. As atividades desenvolvidas no primeiro Estado 

se referem ao plantio e roçagem de pasto, portanto, atividades relacionadas à 

pecuária e também à carvoaria e plantação de pinus. Em São Paulo e Goiás os 

dados se referem à cana-de-açúcar. Em minas Gerais, as atividades relacionam-se 

à carvoaria.” 

Em um contexto tão amplo, constituído de sujeitos sociais com formações, 

histórias e experiências de vida distintas, é natural que existam interpretações 

diversas das situações de vida e de trabalho em que se encontram. Todavia, a 

superexploração, o trabalho escravo e a violação aos direitos humanos são 

condições a que eles têm que se submeter, caso contrário perderão o seu emprego e 

nem sempre terão condições de regressarem à sua terra natal. Assim, seu direito 

de ir e de vir é cerceado pelos usineiros e seus representantes. Desse modo, as 

vozes do eito e as dos agentes de pastoral são designadas como “vozes proféticas”, 

como será apresentado abaixo. 

 

 

                                                 
212. Cf. Monopólio da Terra no Brasil: Impactos da Expansão de Monocultivos Para a Produção de             

Agrocombustíveis. s.d. p. 19. 
213. Cf. Conflitos no Campo, Brasil 2007. Goiânia/GO, CPT: 2007, p. 126. 



 148

6.2. Vozes proféticas 
 

A maioria dos integrantes da CPT e do SPM entrevistados possui uma 

avaliação semelhante à apresentada pelos trabalhadores. Seus membros procuram 

compreender o problema e solucioná-lo de diversas maneiras. Um dos modos de 

entender a questão é através do acompanhamento dos trabalhadores, estando in 

loco ou até mesmo trabalhando no corte da cana, conforme afirma o padre Antonio 

Naves:  
 

A forma de decidir mesmo é estar lá no eito com os 
trabalhadores e ver. Basta ver aqui na cidade mesmo, como é o 
trabalho na fábrica. Então, o fato é este: existe gente morrendo 
com 12 anos de trabalho e essas pessoas têm endereço, 
município, local e usina. Tem jovem tendo que usar droga pra 
poder agüentar o dia de trabalho. Há aqueles que não recebem 
salário ao final do mês. Tem empresários de usinas que não 
cumprem o acordo coletivo de trabalho. Há centenas de pessoas 
que vêm de outros estados pra trabalhar e só levam prejuízo. 
Que os juízes se interessem mais por isso e que suas comissões 
de assessoria vão ao local e fiquem lá um dia. Essa é a nossa 
visão. Por isso que a CPT está denunciando.214 

 
 

Padre Severino Diniz tem a mesma percepção sobre esse tema complexo. 

Segundo ele, o problema precisa ser discutido em conjunto e de forma articulada 

com outras questões: “O trabalhador da cana, principalmente o migrante, que é da 

primeira viagem, o ‘barriga verde’, ele não se considera escravo. Agora, aquele 

migrante que já veio uma, duas, três vezes, que sofreu na pele a discriminação, já 

tem um pouco de consciência. Esse se considera escravo sim, mas ele veio porque 

tem necessidade, precisa sobreviver.”215 

Na avaliação do padre, reconhecer a existência do trabalho escravo no 

estado de São Paulo é um grande desafio, especialmente no setor sucroalcooleiro. 

Acredita-se que esse fenômeno ocorre somente em regiões pobres, atrasadas. São 

Paulo é rico, desenvolvido e, aqui, imagina-se que os patrões pagam corretamente. 

Outro fator que ele destaca é que a maioria dos trabalhadores possui carteira de 

trabalho com registro. Por isso acham que não há trabalho escravo. Padre Severino 

acrescenta:  
 

                                                 
214. Padre Antonio Ferreira Naves é ex-coordenador estadual da CPT. Atualmente exerce a função 

de assessor na Grande São Paulo. Entrevista concedida em 31 de agosto de 2009. 
 

215. Padre Severino Leite Diniz é conselheiro estadual da CPT e assessor das CEBs no estado de São 
Paulo. Entrevista concedida em 15 de janeiro de 2009. 
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Não é só pelo fato de ter a carteira assinada que não tem 
trabalho escravo. Por exemplo, aquela usina que nós fomos, ela 
tinha os 250 trabalhadores com a carteira assinada, mas não 
recolhia o Fundo de Garantia, obrigava os trabalhadores a 
comprar todos no mesmo mercado, pagava-os em cheques e eles 
iam receber o troco dos seus salários quatro/cinco dias depois. E 
ainda não recebiam os equipamentos de segurança de trabalho; 
não havia banheiro, não tinham uma barraca pra almoçar, 
sendo obrigados a comerem naquele pó de cana preto no sol. 
Então, isso é ou não é trabalho escravo? Os ônibus caindo aos 
pedaços; não havia água potável, tinha que beber água de 
córrego. Isso foi no Estado de São Paulo. Embora tivesse 
carteira assinada não significa que não era escravizado.216 
 

 
 

Severino Diniz apresenta o exemplo da usina Moreno, localizada no 

município de Luís Antonio/SP, na qual as mulheres são submetidas a 

humilhações e situações constrangedoras. “Não havia banheiro. Eram obrigadas 

a fazer as necessidades fisiológicas no meio dos homens em um local coberto com 

uma loninha e já entravam abaixadas.” O padre afirma ainda: “É uma 

humilhação pra mulher subir naqueles caminhões, com aquele poeirão enorme e 

ter que trabalhar grávida ou doente. A usina não tem nenhum escrúpulo com a 

mulher. Ela tem que se arrebentar de trabalhar pra ganhar oito reais. Na minha 

região, a mulher que ganha de oito a 15 reais por dia é considerada uma boa 

cortadora de cana”.217 Para o padre Antonio Peres, 
 

a conceituação é muito delicada, não é bem de escravo. Quer 
dizer, há um trabalho degradante caracterizado, tendo 
elementos de escravidão. É análogo à de escravo porque não há 
uma escravidão pura do modelo que havia nos séculos XVIII e 
XIX. Apesar de que há casos no Pará em que a CPT denunciou e 
que, de fato, o Ministério Público comprovou que era de escravo 
mesmo, lá sim. Agora, aqui pra São Paulo, todos os casos em que 
o Ministério Público se envolveu, libertando os trabalhadores 
migrantes, eram de trabalho análogo a escravidão, era 
superdegradante.218 
 

 

 Há convergências e divergências nas pastorais sociais sobre a denominação 

da situação no eito e das condições de vida dos canavieiros como trabalho escravo. 

Alguns religiosos do SPM e da CPT percebem a situação como tal e outros não. Isso 

também se verifica em outros segmentos, com uma diversidade de sujeitos: os 

                                                 
216. Idem. 
217. Ibidem. 
218. Antonio Garcia Peres é secretário executivo do Serviço Pastoral do Migrante. Entrevista 

concedida em 13 de agosto de 2009. 
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próprios cortadores de cana, algumas autoridades governamentais, acadêmicos e 

setores midiáticos. A religiosa Inês Acioli apresenta a sua compreensão deste 

problema emblemático. Ela afirma: 
 
 

Eu considero um trabalho degradante, um trabalho penoso. Não 
considero nesses termos de trabalho escravo propriamente. Por 
quê? Tem fiscalização, tem a presença da Igreja, então na 
maioria, ou seja, o trabalho do cortador de cana ele tem 
visibilidade, e o fato dele ter visibilidade, dificulta que de uma 
maneira geral seja considerado escravo. Ocorrem situações bem 
semelhantes e humilhantes que podem ser caracterizadas de 
trabalho escravo. Agora, de uma maneira geral não. 219 

 

 
Os depoimentos dessas “vozes proféticas” nos permitem afirmar que há falta 

de unanimidade sobre o problema, de forma especial entre os agentes da CPT e do 

SPM. Não tenho condições de aferir em profundidade o porquê isso acontece. 

Entretanto, levanto duas hipóteses acerca da negação do trabalho escravo: a 

primeira delas está no legado da escravidão, sempre com castigos físicos, capatazes 

armados etc., conforme já destacado. A segunda hipótese está diretamente 

relacionada à história de vida dos sujeitos, às dificuldades enfrentadas, aos dramas 

e experiências vividos.220  

Ilustra a minha análise o exemplo do padre Severino Diniz, que afirmou que 

ele mesmo foi vendido como escravo em uma fazenda na região Nordeste do 

Brasil. A vida deste religioso converge com a história de vida e a situação vivida 

pelos canavieiros, tendo a pobreza e a privação como elementos centrais. Em suas 

palavras: 
 

Eu saí do Ceará na década de 1970, migrei para o Maranhão. 
Chegando lá em Timon fui vendido por 50 mil cruzeiros por um 
capataz que me levou para o município de Coelho Neto e me 
entregou na usina Bacelar, me vendeu pros fiscais do Afonso 
Bacelar, onde eu trabalhei seis meses e não recebi um centavo, 
só a comida: era feijão, farinha e carne seca. Pra sair de lá tive 
que sair fugido, senão era morto. Na fuga, andei a pé quase uma 
semana até chegar num lugar chamado Baixa Grande, no 
município de Caxias daquele estado. Nunca recebi um centavo 

                                                 
219. Inês Acioli é irmã missionária scalabriniana. É coordenadora da Pastoral do Migrante na 

diocese de Ribeirão Preto/SP. Entrevista concedida em 01 de dezembro de 2008. 
 

220. “Pois bem, essa experiência é trabalhada na consciência e na cultura das pessoas e dos 
agrupamentos de pessoas, de acordo com suas afinidades. A cultura é engendrada no âmago da 
experiência social, toma corpo, constrói uma coerência interna e passa a atuar, por sua vez, no 
embate de outras experiências. O conjunto destas experiências, de classe dominada ou de classe 
dominante, orienta, dá os vetores e os caminhos das novas lutas. O grau de consciência social 
conquistado na experiência e na cultura determina os caminhos da história que, no processo, é 
indeterminada” (Cf. Bezerra, 1995:127). 
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por aqueles meses de trabalho. Não só eu, era uma multidão de 
gente escrava, fomos escravos no corte da cana. Sei o que é ser 
escravo.221 
 

 

O padre acrescenta ainda: “Fui bóia-fria muitos anos no Pará, trabalhei anos 

e anos no desmatamento onde fui muito explorado também e nunca salvei um 

centavo. Só ganhava pra comer. Fui explorado na construção civil aqui em São 

Paulo, fui servente de pedreiro, fui ajudante e operador de máquina, fui 

encarregado de campo de terraplanagem”. E finaliza: “Passei por tudo isso antes 

de ir para o Seminário. Graças a Deus tive essa experiência e senti e vivi na pele 

aquilo que eu vejo hoje meus irmãos vivendo, seja na construção civil, seja no corte 

da cana ou na catação da laranja”.222    

 As “vozes proféticas” são importantes para os trabalhadores melhorarem a 

situação de trabalho e de vida, bem como para a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária, conforme intuíram os depoentes. Mas, nesse contexto, qual 

o conceito de profecia e quem são os profetas? Em que consiste essa profecia e qual 

a sua ressonância na questão social, sobretudo com canavieiros? Aqui não será 

aprofundada esta temática, mas somente apontados alguns elementos para outras 

possíveis reflexões.  

Segundo os entrevistados, no processo histórico o profeta passou por 

metamorfoses. Nas antigas tradições, na religiosidade do povo, o profeta é aquele 

que vai trazer cura e benção, que tem uma palavra de ânimo e, de certa maneira, 

traz uma solução para os problemas.  No entendimento do ex-coordenador da CPT, 

Rafael da Silva, “o profeta é aquele que fala em nome do povo, é quem faz a 

análise. Ele tem uma análise da conjuntura, da situação. O profeta tem 

diagnóstico, tem prognóstico. Então toda figura do profeta vai chegar à nossa 

sociedade ou na nossa conjuntura como aquele que prevê o futuro.” E continua: 

“mas ele não prevê o futuro, ele fala do amanhã a partir do que está acontecendo 

hoje. Quando ele fala do amanhã, é aqui, o agora. A gente não pode tomar essa 

palavra de previsão do profeta como algo muito longínquo porque ele está falando 

do agora e do momento (...), a partir desse cenário o que vai acontecer. Esse é o 

papel do profeta. Concretamente, profeta é análise”.223 

                                                 
221. Entrevista concedida em 15 de janeiro de 2009. 
222. Idem. 
223. Rafael Rodrigues da Silva, professor universitário e ex-coordenador da CPT São Paulo. 

Entrevista concedida em 03 de setembro de 2010. 
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Para Rafael da Silva, pastorais ligadas ao trabalho como o SPM e a CPT 

tiveram na década de 1970 um perfil, um papel social de profecia muito forte com 

algumas lideranças. Os profetas de hoje, no contexto dos movimentos, sejam 

eclesiais ou sociais, são as comunidades, os agentes de pastoral, os marginalizados, 

os sem-terra, os excluídos, os prisioneiros, os canavieiros etc. Conforme Silva, “a 

profecia não está numa figura que seja chave nesses movimentos, mas é toda a 

questão do insurgir do povo como agente social. Então você vai perceber no 

trabalho do Serviço Pastoral do Migrante a concepção do povo migrante e no olhar 

da sociedade a partir da migração. Todos são migrantes”. E finaliza: 
 

 

 

Então esse povo que está na constante migração e que sofre toda 
essa questão da expropriação, da exploração, eles acabam tendo 
um papel profético porque estão jogando pra sociedade os 
problemas relacionados com a questão da migração, com toda a 
questão da mutação humana. E hoje todos nós somos mutantes, 
todos passamos pela transformação de lugares geográficos, de 
espaços, por transformações humanas.224 

 

 Verifica-se a compreensão de que os agentes de pastoral e os sujeitos – 

como os canavieiros, por exemplo – são profetas porque eles vão denunciar uma 

situação. É a interpelação que passa por aí, ou seja, profecia é interpelação. Rafael 

da Silva ressalta que é preciso perceber os pobres, o povo, a comunidade como 

interpelação no sentido de construir um modelo diferente deste que representa 

poder, que representa essa lógica expropriante e expropriadora. Para ele, as vozes 

proféticas têm ressonância e contribuem para mudar a situação dos trabalhadores 

escravizados na cana-de-açúcar e em outras atividades agrícolas. Nessa direção, 

afirma: 
 

A ressonância está, evidentemente, nesse povo, sejam os pobres 
de poder, a cada momento denunciar ao conjunto da sociedade 
que algo está errado. Quando você percebe algumas lideranças 
desses movimentos, dessas práticas ou as próprias pessoas que 
participam daquele movimento, daquela pastoral, que resistem, 
que continuam firmes, que não mudam, que não viram para o 
outro modelo, o modelo da instituição. (...) E aí você tem muita 
gente empobrecida que faz parte, que dá continuidade a essa 
interpelação. Quantas pessoas estão resistindo e trabalham em 
Comunidades Eclesiais de Base, quantos ainda não seguem ou 
estão no próprio processo de reformulação ou de ressignificação 
da Teologia da Libertação e assim vai...225 

 
                                                 
224. Entrevista concedida em 24 de setembro de 2010. 
225. Idem. 
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Por vivermos em um país de maioria cristã e, sobretudo de católicos, os 

sujeitos, especialmente das pastorais sociais (religiosos e leigos) ao se apropriarem 

de um determinado discurso profético – de crítica às injustiças sociais como à 

superexploração, ao trabalho escravo, ao agronegócio e à concentração fundiária, 

apontando para outro mundo possível – têm potencialidades de dar ressonância a 

esta questão. Todavia, é provável que os diferentes entendimentos em relação à 

precarização do trabalho, da saúde e das condições de moradia e de vida dos 

canavieiros possam influenciar de forma negativa na erradicação destes 

problemas. 

 
 

6.3. O tema na perspectiva dos acadêmicos  

 
 

Os estudiosos que pesquisam a produção dos agrocombustíveis e a situação 

dos cortadores de cana acabam contribuindo através de palestras, congressos, 

publicações e de outros modos para que a sociedade conheça esse grave problema 

social. O professor Francisco Alves226 afirma: “O trabalho escravo vai pipocar em 

vários lugares: no coração da cana em Ribeirão Preto, na região tradicional de cana 

que é a de Piracicaba e tantas outras”. Ele acrescenta: “No estado paulista há 

muitos casos de ações do GERTRAF227 o qual detecta o trabalho escravo ou 

trabalhadores em situações degradantes, similar ao trabalho escravo, esses termos 

todos que utilizam. Os grupos usam o termo libertados, isso é trabalho escravo”. 

O professor Roberto Novaes228 entende que essa questão de trabalho 

escravo “está permeando todas as atividades do agronegócio, principalmente onde 

se emprega uma tecnologia mais moderna que está no coração do capitalismo do 

campo no Brasil”. Porém, segundo ele, “as entidades focalizam mais a relação 

                                                 
226. Francisco José da Costa Alves é professor da Universidade Federal de São Carlos. Entrevista 

concedida em 24 de outubro de 2008. 
 
227. O Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado (GERTRAF) foi criado pelo decreto nº 

1.538, de 27 de junho de 1995. “O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere 
o art. 84, inciso VI, da Constituição, decreta: Art. 1º - É criado o Grupo Executivo de Repressão 
ao Trabalho Forçado - GERTRAF, com a finalidade de coordenar e implementar as 
providências necessárias à repressão ao trabalho forçado. Art. 2º - Compete ao GERTRAF: I) 
elaborar, implementar e supervisionar programa integrado de repressão ao trabalho forçado; 
II) coordenar a ação dos órgãos competentes para a repressão ao trabalho forçado, indicando as 
medidas cabíveis; III) articular-se com a Organização Internacional do Trabalho - OIT e com os 
Ministérios Públicos da União e dos Estados, com vistas ao exato cumprimento da legislação 
pertinente; IV) propor os atos normativos que se fizerem necessários à implantação do 
Programa previsto no inciso I” (Cf. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/Antigos/D1538.htm).  

 

228. José Roberto Novaes. Entrevista concedida em 08 de junho de 2008. 
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trabalho escravo na fronteira, como se nessa relação capitalista onde se tem 

atividades com alto padrão tecnológico, isso aí não venha a se caracterizar como 

trabalho escravo porque tem a carteira de trabalho assinada e passa a ser trabalho 

degradante”.  

José de Souza Martins, em artigo intitulado A escravidão nos dias de hoje e 

as ciladas da interpretação, discute o referido conceito e sua respectiva 

importância. Para ele, “uma deliberada busca de evidências de trabalho escravo 

passou a ocorrer especialmente em regiões de más condições de trabalho, como as 

carvoarias de Minas Gerais e os canaviais de Mato Grosso do Sul. Em alguns casos, 

as autoridades puderam comprovar aí a existência de formas de trabalho 

análogas à do trabalho escravo, em outros não”. E prossegue: “Ali, no entanto, o 

que havia, como ainda há em outras regiões do país, é o que tecnicamente se pode 

denominar superexploração do trabalho ou, de modo mais preciso, 

sobrexploração do trabalho” (grifos meus).229 

Boaventura de Sousa Santos, do Centro de Estudos Sociais da Universidade 

de Coimbra, tem o entendimento de que a superexploração e o trabalho escravo 

são constitutivos do sistema capitalista. Há elementos das velhas formas de 

trabalho que convivem com as novas. Segundo ele,  
 

as formas de trabalho escravo mudam, mantendo a estrutura 
de superexploração. O capitalismo não convive sem 
colonialismo (...). O colonialismo político acabou, mas 
continua o colonialismo nas relações sociais. A escravidão 
acabou, mas continuaram formas de escravatura de outro tipo. 
As Nações Unidas calculam que temos na Índia cerca de 15 
milhões de crianças atadas aos teares que fazem as nossas 
tapeçarias para resgatar dívidas dos pais. É uma forma de 
trabalho escravo. Essas formas existem porque o capitalismo, 
como formação histórica, é inteiramente heterogêneo. Tu tens 
na mesma cidade de São Paulo relação eletrônica das mais 
sofisticadas (Avenida Paulista) e a 100 metros podes ter as 
formas mais opressivas. A Avenida Paulista está mais bem 
relacionada com Nova Iorque e com Tóquio do que com a rua 
paralela a ela. O capitalismo financeiro criou um outro estrato 
do trabalho não qualificado que são as serviçais, as domésticas. 
O trabalho altamente qualificado criou uma forma de trabalho 
não qualificado. O trabalho com muitos direitos convive com o 
trabalho escravo sem direitos. Isso é uma constante do 
capitalismo. Não é uma anomalia. É constitutivo.230  
 

 

                                                 
229. Cf. http://www.cptnacional.org.br 
230. Entrevista concedida dia 01 de abril de 2009, em Coimbra/Portugal. 
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A professora Maria Silva231 avalia o contexto social e o tipo de trabalho na 

cana-de-açúcar no setor sucroalcooleiro no estado de São Paulo, de forma especial 

na macrorregião de Ribeirão Preto, a qual é considerada socialmente a matriz 

energética do desenvolvimento e a capital mundial do etanol. Para ela, é necessário 

desmascarar essa ideologia do desenvolvimento, da valorização dos trabalhadores, 

do respeito à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), entre tantos outros 

atributos positivos ao estado mais rico do Brasil. 

A percepção de Silva232 é de que no estado de São Paulo tudo é “camuflado”, 

existe uma “teia invisível” nesse nível de trabalho no corte da cana. Não há um 

capataz armado, não há a “peonagem” como em outras áreas do país, mas há um 

sistema com situações atípicas: “Considero a questão do trabalho não como o 

trabalho em abstrato, mas na perspectiva do trabalhador. Este ser concreto, na sua 

grande maioria é um migrante. É claro que existem trabalhadores que residem na 

cidade dormitório, mas na sua grande maioria são migrantes”. E continua: “Para 

termos liberdade é necessário que tenhamos no mínimo duas alternativas. Se nós 

tivermos apenas uma alternativa, nós não podemos nos considerar livres. Então, a 

teia invisível da não-liberdade já tem início no momento em que antecede 

propriamente o ato do trabalho”. Além da falta de liberdade, de opção de escolhas 

por parte dos trabalhadores, Silva chama atenção para outro dado importante:  
 
 

Em São Paulo há a conservação de palavras, como por exemplo, 
eito. E então, quando o trabalhador vai para a roça (para o local 
de trabalho), ele vai para o eito. Da mesma forma o fiscal. Não é 
o fiscal, é o feitor. Eles trocam as palavras cuja origem está na 
escravidão. Além do mais, quando esse trabalhador assina o 
contrato de trabalho, ele não tem opção de não aceitar as regras 
impostas. Portanto, é obrigado a aceitar que não existe 
liberdade. É nessas regras de trabalho, quando situadas, que 
será estipulada a quantidade mínima que esse trabalhador 
deverá cortar durante o dia, ou seja, hoje está entre 12 e 15 
toneladas de cana. Quando esse trabalhador chega no campo, 
chega no eito, ele também não escolhe o local de trabalho. Quem 
determina isso é o feitor. Em geral, com o processo de 
mecanização, as melhores canas são destinadas para a máquina 
e as piores para os trabalhadores. A máquina corta a cana pelo 
pé e aquela que fica deitada, ela está destinada ao trabalhador 233 
(grifos meus). 

 

                                                 
231. Maria Aparecida de Moraes Silva é socióloga, pesquisadora do CNPq, livre-docente da UNESP. 

“Produção de Alimentos e Agrocombustíveis no Contexto da Nova Divisão Mundial do 
Trabalho”. Palestra proferida na USP em 23 de julho de 2008. 

232. Idem. 
233. Ibidem. 
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No entendimento da professora Maria Silva, as palavras e expressões 

utilizadas no cenário da cultura canavieira, bem como as formas de tratamento aos 

trabalhadores estão assentadas na escravidão. Ela enfatiza a falta de liberdade 

destes no que diz respeito às escolhas, mesmo antes da chegada ao eito, sendo 

obrigados a migrarem para sobreviver, a morar em locais praticamente inabitáveis, 

à dependência do “gato” etc. Silva (2005:27) acrescenta ainda: 

 
 

A definição de trabalho escravo leva em conta, como já foi dito 
acima, a imobilização da força de trabalho, a coerção física ou 
moral. Propõe-se para a reflexão que esta definição passe 
incorporar as teias invisíveis que imobilizam a força de trabalho, 
como o contrato, cuja desobediência, além da demissão, poderá 
implicar na impossibilidade de trabalho futuro, e a imposição da 
média que, na realidade é uma coerção moral. Contrato e média 
são os correspondentes da dívida que escraviza. Eles são a 
reinvenção moderna de exploração do trabalho do agronegócio 
paulista (grifos meus). 
 

 
Na perspectiva dos autores mencionados e dos entrevistados, o tema do 

trabalho escravo e as questões correlatas nos últimos anos vêm ganhando espaço. 

Embora de maneira muito incipiente, o assunto começa a ser discutido nos espaços 

acadêmicos e a literatura em alguns estados brasileiros tem sido significativa. No 

Brasil, de 1992 a outubro de 2008 foram defendidas 32 monografias, diversas 

dissertações e teses sobre o tema (Cf. Figueira e Prado, 2008:96).  

A Universidade Federal do Rio de Janeiro vem se empenhando na 

investigação, produção acadêmica e organização de encontros de pesquisadores 

sobre o trabalho escravo contemporâneo. Nela, o Grupo de Pesquisa Trabalho 

Escravo Contemporâneo (GPTEC), do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em 

Direitos Humanos (NEPP-DH), nos anos 2007 e 2008, realizou reuniões científicas 

sobre trabalho escravo contemporâneo e questões correlatas.  

Segundo os coordenadores do referido evento, Figueira e Prado (2008:95), 

“na primeira reunião, foram apresentados trabalhos de 18 pesquisadores e 

pesquisadoras e na reunião de 2008 o número subiu para 22. Os autores dos 

trabalhos, oriundos de diferentes estados brasileiros, contou com a participação de 

dois pesquisadores atuantes em universidades estrangeiras: uma doutoranda da 

Universidade de Sevilla e um professor da Universidade Nacional Autônoma de 

México”. No Brasil, “há trabalhos defendidos em 14 estados: São Paulo concentra a 

maior parte, 7; o segundo é o Rio de Janeiro, com 6; seguido pelo Rio Grande do 
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Sul, com 4; Maranhão, Distrito Federal, Santa Catarina e Paraná, com 

respectivamente dois; os demais Estados – Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará, 

Piauí, Pará, Mato Grosso e Paraíba – com um” (Cf. Figueira e Prado, 2008:96). 

Além da produção de monografias, dissertações e teses, vários livros foram 

publicados nos últimos anos sobre a escravidão na Amazônia brasileira e na cultura 

canavieira, especialmente em São Paulo. Este estado é responsável por mais da 

metade do cultivo da cana-de-açúcar do país. A produção de livros reflete, portanto, 

o aumento de interesse pelo tema. No que se refere ao acervo do GPTEC, entre 1987 

e 2008, há 34 publicações. Destas, 15 são obras coletivas, em geral fruto de 

encontros e reuniões promovidos pelo Estado, pela Universidade ou pela sociedade 

civil (Cf. Figueira e Prado, 2008:96). 

É importante salientar que, apesar do governo federal reconhecer a 

existência do trabalho escravo, não obstante haver uma legislação nacional e 

internacional que, de alguma forma, condena essa prática e ainda existir maior 

visibilidade social deste fenômeno, na prática o reconhecimento de casos de 

trabalho escravo é um desafio. É o que se verifica nos depoimentos de 

representantes de ONGs, sindicatos, pastorais sociais, universidades, clérigos, 

pesquisadores, parlamentares, juristas etc. 

 

6.4. Visão dos integrantes das ONGs 

 

Para Marcel Gomes, da ONG Repórter Brasil, a situação dos trabalhadores 

não pode ser denominada como trabalho escravo porque eles não têm restrição de 

liberdade e não sofrem castigos físicos. “Vários deles abandonam a propriedade ao 

longo das safras porque estão insatisfeitos. Muitos são migrantes e voltam para 

suas regiões de origem. É uma situação muito diferente que se tem na fronteira 

agrícola onde há os casos concretos e reais de trabalho escravo, em que há 

escravidão por dívida, restrição de liberdade e punição física. Aí sim é o que eu 

chamaria de trabalho escravo”.234 

Ainda nessa questão, Leonardo Sakamoto, da mesma ONG, ressalta: “Nem 

todo trabalho na cana é trabalho escravo. Eu acho que há diferentes modos de 

exploração do trabalho. O trabalho na cana parte de um nível de handicap da 

                                                 
234. Marcel Gomes é coordenador do Centro de Monitoramento dos Agrocombustíveis da ONG 

Repórter Brasil. Entrevista concedida em 30 de janeiro de 2009. 
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palavra penoso. É um trabalho pelo menos penoso, pelo menos insalubre” (grifos 

meus).235  

A visão de Oded Grajew 236 é de que o trabalho escravo é um trabalho barato. 

Ele entende que esse fenômeno ainda se mantém pela falta de uma atividade 

reguladora do Estado.  
 

 

Quando você faz com que haja uma competição sem regras com 
o Estado ausente, onde vale tudo, onde o que conta é a 
competição sem limites e aí você tem que buscar o máximo de 
ganhos, você busca minimizar seus custos. Quando o Estado é 
ausente, você faz a minimização de custo inclusive à custa de 
atividades ilegais, como o uso do trabalho escravo ou trabalho 
infantil. Então, isso se explica exatamente pela ausência do 
Estado e pela competição ilimitada em busca do ganho e do 
lucro. Mas, na medida em que você tem o Estado presente, 
coibindo as atividades ilegais como o trabalho escravo, você 
estabelece regras pra competição. Aí tem uma atividade mais 
responsável socialmente, o que aconteceu inclusive na questão 
do mercado financeiro agora. Foi exatamente esse o caso que 
levou à bancarrota muitas pessoas. 
 
 

Maria Mendonça237 também considera o assunto do trabalho escravo muito 

controvertido. Para ela, “esse é um conceito que já é utilizado de uma forma 

comum pelo Ministério do Trabalho, pelos órgãos oficiais e pela impressa 

brasileira. Inclusive nos anos 2007 e 2008, a maioria dos trabalhadores libertados 

pelo Grupo Móvel do Ministério do Trabalho estava no corte da cana. Então o setor 

tem sido campeão nos casos de trabalho escravo constatados pelo próprio 

Ministério do Trabalho”. Mendonça continua: “Historicamente o setor da cana 

utilizou a mão-de-obra escrava, mas nos últimos anos ele tem sido campeão no 

número de trabalhadores libertados”.   

 Semelhante aos sujeitos sociais do eito, as concepções acima sobre o 

trabalho escravo se distanciam. Isso demonstra claramente como essa questão é 

controversa. Há entendimentos diferentes, entre outros: que não é trabalho 

escravo porque os trabalhadores não têm restrição de liberdade e não sofrem 

castigos físicos; é um trabalho pelo menos penoso, insalubre; o trabalho escravo é 

                                                 
235. Leonardo Sakamoto é coordenador da ONG Repórter Brasil. Entrevista concedida em 15 de 

janeiro de 2009. 
 

236. Oded Grajew é diretor-presidente da ONG Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 
Social e presidente do Conselho de Administração da Fundação Abrinq pelos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Entrevista concedida em 31 de janeiro de 2009. 

 

237. Maria Luisa Mendonça é coordenadora da ONG Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. 
Entrevista concedida em 04 de fevereiro de 2009. 
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um trabalho barato e ainda está presente pela falta de uma atividade reguladora do 

Estado; esse é um conceito que já é utilizado de uma forma comum pelo próprio 

Ministério do Trabalho, pelos órgãos oficiais e tem ressonância na imprensa 

brasileira. 

 
 

6.5. Ressonância na mídia 
 
 

A divulgação do problema nos setores midiáticos, sobretudo dos anos 1970 

aos dias atuais, teve várias causas. Todavia, segundo os sujeitos entrevistados, elas 

estão diretamente relacionadas à violência extrema no campo. No período de 1970 

a 1990, constatam-se avanços na construção do conceito, na sua visibilidade e 

reconhecimento social. Posteriormente, outros fatos dramáticos ganharam 

projeção nacional e internacional, como foi o caso do assassinato da religiosa 

Dorothy Stang, em Anapu/PA. A partir de sua morte, em fevereiro de 2005, por 

suposto mando de latifundiários, o problema do trabalho escravo tornou-se ainda 

mais evidente aos olhos da sociedade brasileira e do mundo.  

A religiosa Dorothy Stang amplia a lista de nomes dos mártires no Brasil 

que se posicionaram com veemência a favor dos pobres e marginalizados do 

campo. Além dela, outras pessoas corajosas e determinadas como Expedito Ribeiro 

de Souza, Francisco Alves Mendes Filho (o Chico Mendes), padre Josimo Morais 

Tavares, Margarida Maria Alves, cacique Francisco de Assis Pereira de Araújo 

(conhecido como Chicão) e tantos outros pagaram com a própria vida a escolha que 

fizeram: lutar por uma sociedade justa, onde todos possam viver com dignidade.  

Dorothy Stang se tornou um ícone para a esquerda mundial e brasileira. No 

Fórum Social Mundial de 2009, em Belém/PA, houve um espaço denominado 

“Tenda Irmã Dorothy” onde foi discutida a questão do trabalho escravo 

contemporâneo, associando o nome da religiosa à luta contra o latifúndio, o 

agronegócio, o trabalho escravo e a degradação ambiental. Por outro lado, seu 

nome era vinculado aos processos de luta a favor da reforma agrária, da reforma 

agrícola, do trabalho digno e da agricultura familiar (anexo 12). 

Em alusão ao caso, Binka Le Btreton (2008:177-179) afirma: “É claro que 

Dorothy se chocou contra poderosos donos de terra, um tipo de gente gananciosa, 

perversa e retrógrada. Querem a terra apenas para derrubar a floresta. Não 

entendem sequer os princípios da economia (...). Tudo o que querem fazer é cortar 
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árvores, plantar pasto e criar pasto para exportação. Não há distribuição de 

riqueza”. A autora continua: “Na verdade é pior do que isso, porque eles ainda têm 

trabalho escravo nas fazendas de gado. Um peão pode trabalhar toda a sua vida 

ganhando dinheiro para o seu patrão, e quando chegar aos setenta anos não terá 

sequer direito a aposentadoria”. 

Le Breton entende que a religiosa não só resistiu e denunciou a violência do 

capital sobre os mais vulneráveis do campo, como também apontou alternativas ao 

modelo de desenvolvimento dominante, o qual além de predador favorece sempre 

os poderosos e exclui os trabalhadores. Para ela, o projeto de Stang era real: uma 

genuína reforma agrária, muito além da imaginação das autoridades do governo. 

Em suas palavras, “a idéia era fazer o projeto sustentável (...) os assentados 

utilizariam 20% de suas terras e deixariam o restante para reserva florestal. Eles 

seriam os proprietários da terra, mas se quisessem partir, teriam de vendê-la para a 

associação. Dessa maneira a terra permaneceria com os pequenos proprietários e 

não seria engolida por grandes fazendas, como aconteceu em tantos outros lugares” 

(Le Btreton, 2008:177-179). Evidentemente que os latifundiários não aceitariam 

esse projeto e muito menos deixariam impune o seu autor.  

Acerca dos desdobramentos das mortes no meio rural, frei Henri des 

Roziers afirma: “O próprio Ricardo Rezende fez que a opinião pública, a partir de 

1991, com o assassinato do Expedito Ribeiro de Souza – aquela morte anunciada – 

desse um pouco de repercussão. Assim aconteceu com o assassinato da irmã 

Dorothy, onde muitas entidades do Brasil inteiro se mobilizaram: movimentos 

populares, organizações ligadas aos Direitos Humanos, parlamentares e advogados, 

entre eles Luiz Eduardo Greenhalgh e Márcio Thomaz Bastos”.238 

Com esse fato, também se começou a utilizar mais o conceito trabalho 

escravo nos meios de comunicação de massa e nas mídias alternativas. 

Paulatinamente, está havendo maior reconhecimento da existência dessa “chaga 

social” e ampliam-se as forças para enfrentá-la. Na percepção da Drª Ruth Vilela239 

“a mídia tem divulgado bastante o tema e, aos poucos, a sociedade vai entendendo 

o que é a escravidão contemporânea e como as pessoas são conduzidas a tal 

situação”. Comentando sobre a veiculação do assunto pelos meios de comunicação 

                                                 
238. Entrevista concedida em 09 de junho de 2008. 
239. Entrevista concedida em 16 de janeiro de 2008. 
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social, Ana Pinto240 afirma que “nos últimos três ou quatro anos a OIT fez um 

estudo sobre isso. A porcentagem de reportagens sobre o assunto aumentou mais 

de 1000%.”  

As matérias sobre o trabalho escravo estão presentes nos meios de 

comunicação de massa e nas mídias alternativas, tanto impressas como virtuais. As 

informações são veiculadas pelo rádio, televisão, revistas, jornais, internet etc., 

sendo os textos construídos com várias linguagens, alguns com muita criatividade, 

como na charge abaixo.                                       

                                     
 
                                       Fonte: Jornal Folha de S. Paulo, 31/05/2008, A2 

 
 

 

Na iconografia acima, cortadores de cana – tal como os escravos coloniais – 

são “acorrentados” pela mangueira com o etanol que produzem. O assunto tem 

forte ressonância e é referido pela mídia com diferentes expressões. O Jornal Folha 

de S. Paulo, edição de 23/08/2008, A21 destaca: “Estudo diz que Norte importa 

‘escravos’. Nordeste é o principal ‘exportador’ de trabalhadores resgatados em 

situação análoga à escravidão, segundo Ministério do Trabalho”. Na mesma fonte, 

no dia 22/09/2007, A7, encontra-se: “Governo pára ações contra trabalho escravo. 

                                                 
240. Entrevista concedida em 03 de julho de 2008. 
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Grupo do Ministério do Trabalho responsável pelo trabalho alega pressão de 

senadores em autuação a uma fazenda”.  

A temática do trabalho escravo, nas últimas quatro décadas, paulatinamente 

vem ganhando espaço. Isso é perceptível nos mais diferentes setores sociais, 

especialmente na mídia brasileira, seja nos meios de comunicação de massa ou nas 

mídias alternativas. Os integrantes da CPT, a partir da década de 1970 e, mais 

tarde, os membros do SPM, do MST, do Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB) e outros souberam aproveitar fatos relacionados à violência no campo, de 

forma especial assassinatos de religiosos e religiosas, para dar ênfase à escravidão 

dos trabalhadores. Assim, inseriram cada vez mais o assunto na sociedade como 

um todo e fizeram-no, de alguma forma, ressoar nos meios de comunicação. 
 

6.6. A voz divergente dos usineiros  

 

A “civilização da usina”, além de promover a depredação do meio ambiente, 

superexplora e escraviza os trabalhadores, violentando-os sistematicamente em 

seus direitos trabalhistas e como seres humanos portadores de dignidade, 

conforme venho apresentando. As lavouras de cana-de-açúcar detiveram em 2008 

os maiores índices de denúncias e resgates de trabalhadores em regime escravo no 

Brasil, segundo relatório da CPT já referido. 

“O estudo mostra que 49% dos 5.244 trabalhadores resgatados estavam no 

setor sulcroalcooleiro e 19,5% na pecuária. A região Centro-Oeste assumiu a 

liderança no ranking, com 32,1% dos casos”. A mesma fonte apresenta a opinião de 

frei Xavier Plassat, membro da coordenação da campanha da CPT pela erradicação 

do trabalho escravo. Ele afirma: “Me surpreendeu que Goiás tenha sido o campeão, 

à frente do Pará. Isso ilustra o fenômeno da expansão desordenada do 

agronegócio”. E há ainda a visão dos usineiros: “Para a União da Indústria da Cana-

de-Açúcar são ‘casos isolados’ que representam menos de 0,3% da força de trabalho 

do setor”.241 

A União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA) é a entidade que reúne 

usinas de São Paulo (estado produtor de 60% da cana do Brasil), Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo. Os dois principais executivos são: o 

diretor técnico Antonio de Pádua Rodrigues e o presidente Marcos Jank.  Eles 
                                                 
241. Cf. Matéria de autoria de Claudio Dantas Sequeira. Jornal Folha de S. Paulo, 23 de janeiro de 

2009, B4.  
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negam que a causa das mortes no campo sejam por exaustão e que os trabalhadores 

da cana sejam escravizados, conforme demonstram as reportagens da imprensa. 

Para a UNICA, a mídia tende a generalizar maus exemplos pontuais. 

Antonio Rodrigues242 indaga: “Do que morrem os canavieiros? O corte de 

cana ‘não mata’, afirma ele. Pode-se morrer em qualquer situação, local e hora. O 

serviço não leva à exaustão. Ninguém é obrigado a cortar cana ininterruptamente”. 

No que diz respeito aos problemas de saúde dos trabalhadores adquiridos no corte 

da cana, ele afirma: “Complicações com a coluna, também tem quem trabalha em 

escritório diante do computador”. Ao ser indagado se o pagamento por produção 

não incentiva o trabalhador a ultrapassar seus limites, ele enfatiza: “Não existe esse 

absurdo de que falam”. A UNICA contesta igualmente as autuações do Ministério 

do Trabalho por submissão de trabalhadores a condição análoga à de escravo. “Há 

excessiva subjetividade na interpretação dos fatos”, diz Antonio de Pádua. “Pagar 

abaixo do salário mínimo é trabalho escravo?, questiona. Ele propõe revisar a 

legislação para torná-la mais clara – O Código Penal prevê o crime referente ao 

trabalho escravo”. 

Constata-se, pois, a dificuldade de obter consenso sobre casos de trabalho 

escravo. Para compreender os limites em reconhecer tais casos no estado de São 

Paulo, é importante atentar à estreita relação feita pelos entrevistados à região 

onde o conceito ganhou notoriedade. Este se fortaleceu na fronteira agrícola, 

especialmente pela iniciativa e empenho da CPT e alguns órgãos de defesa dos 

Direitos Humanos a partir da década de 1970. Lá, nas regiões Norte e Centro-Oeste 

ele se firmou com características mais visíveis, sobretudo com a derrubada da mata 

pelos peões para a formação de pastos e a criação de gado. A peonagem sendo 

conceituada como trabalho escravo foi uma construção sociopolítica e, por sinal, 

bastante eficaz, demonstrando as potencialidades da CPT. 

É importante frisar que os elementos constitutivos da peonagem naquelas 

regiões brasileiras são os que mais se assemelham ao escravismo colonial rural. 

Não por acaso, em vários depoimentos colhidos há o reconhecimento do trabalho 

escravo ‘somente’ na fronteira agrícola. Esse entendimento equivocado se deve 

também à permanência no imaginário social do estigma herdado da escravidão.  

Vários entrevistados têm uma visão parcial e limitada sobre a questão da 

escravidão. Há a idéia, por exemplo, do escravo como o elemento negro, amarrado 

                                                 
242. Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 24/08/2008. Caderno Mais! p. 9. 
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ao tronco, recebendo castigos diversos: marcas com ferro quente no corpo, 

inúmeras chicotadas, sendo acorrentado, entre outros. Indo de encontro a esse 

pensamento, a percepção de Patrícia Audi sobre o conceito é significativa e 

esclarecedora: “Quando falamos de trabalho escravo, estamos falando do trabalho 

degradante aliado à privação de liberdade, que não se dá nas formas e nos grilhões 

do século XIX.” 243 

Em geral, a sociedade brasileira associa o trabalho escravo contemporâneo 

com a escravidão colonial. Em programas televisivos e cinematográficos, nas 

escolas e até mesmo em universidades, os escravos são estereotipados. A trajetória 

destes variou sob o olhar da elite, sendo vistos como humildes e saudáveis a 

degenerados, física e moralmente. Além disso, aos poucos, conforme Lilian 

Schwarcz (1987:150) “substituem-se e justapõem-se antigas imagens por novas, 

mais adaptadas talvez ao próprio momento: ao lado da imagem do preto humilde, 

servil, amigo dos brancos, vai surgindo a do negro traiçoeiro, fujão e ladrão”. A 

autora afirma ainda que outros adjetivos negativos lhes foram aplicados,  tais 

como: “instinto feroz e animal”, “elemento bárbaro”, “criminosos”, “feiticeiros”, 

“pervertidos”, “dados aos vícios de embriaguez”, “traidor”, “fujão” etc. 

No período colonial, os escravos eram castigados de várias formas: tinham 

que usar a máscara de flandres por tempo indeterminado; os senhores prendiam-

nos ao pelourinho sem camisa e recebiam chicotadas até sangrar; eram assinalados 

com ferro quente. O corpo marcado e castigado era de tal maneira comum que, ao 

se constatar o contrário, era fato em si relevante para apreensão. No eito, havia um 

capataz armado que os vigiava para que não fizessem nada errado, trabalhassem 

intensamente e não fugissem.  Essa imagem estigmatizada da escravidão é um 

forte legado que dificulta a percepção do trabalho escravo contemporâneo. 

Conforme a Dr.ª Ruth Vilela, “quanto ao que entende a sociedade brasileira, devo 

dizer que no imaginário de grande parte das pessoas, a escravidão ainda remete ao 

escravo negro e acorrentado ao tronco”.244  

Esse imaginário apresentado é parcial. A escravidão foi uma instituição 

dinâmica, extremamente complexa, permeada por realidades distintas de acordo 

com o momento histórico e o contexto no qual se desenvolviam a vida e as 

aspirações dos escravos. Na percepção de Schwartz (2001:90), “a variedade de 

                                                 
243. Entrevista concedida em 30 de julho de 2008. 
244. Entrevista concedida em 16 de janeiro de 2008. 
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requisitos para o trabalho era o elemento principal que determinava a natureza da 

vida dos escravos, pois definia os níveis de expectativa do proprietário e organizava 

as prioridades dos escravos.” O autor sintetiza: “Em resumo, quem trabalhava na 

pecuária e vivia em relativo isolamento tinha oportunidades diferentes daqueles 

que trabalhavam em grupos nas minas de ouro ou daqueles que trabalhavam na 

lavoura da cana-de-açúcar”. 

Naquele contexto, evidentemente havia casos de castigos físicos sobre os 

cativos, conforme destacado, como também existiam negros que fugiam, 

roubavam, se embriagavam etc. Entretanto, isso não pode ser generalizado. A 

literatura sobre o tema traz à luz senhores que tinham uma relação de 

“intimidade”, de “bom trato” com os seus escravos, ou parte deles, principalmente 

nas cidades, sem ter que necessariamente recorrer às punições físicas. Para 

Schwarcz (1987:142-43), “próximos dessa imagem do negro urbano estariam 

também os escravos domésticos que, vivendo ao lado dos senhores nas casas-

grandes, recebiam um tratamento diferenciado, afastando-se muitas vezes de seus 

colegas no campo. (...) Diferentemente dos que se prestavam a serviços agrícolas, 

os escravos urbanos eram descritos em geral como indivíduos de boa figura, sem 

grandes defeitos físicos e com certo conhecimento e especialização”.  

Além da herança negativa da escravidão, outro aspecto que dificulta a 

sociedade brasileira e internacional a avançar no combate ao trabalho escravo, 

sobremaneira no estado de São Paulo, é sua invisibilização e camuflagem, conforme 

sublinhado. Entre os donos do capital, políticos e em diversos setores sociais há um 

grande número de interessados para que esse fenômeno não seja assim nomeado, 

negando a sua existência e desqualificando o trabalho da fiscalização 

governamental. No entendimento de Ruth Vilela, “não só a bancada ruralista, mas 

também as representações empresariais insistem em confundir a opinião pública, 

afirmando que as nossas ações são abusivas e o cenário geralmente encontrado e 

descrito pela fiscalização ‘é um exagero’”.245 

 Em linhas gerais, conforme demonstrado, o objeto em pauta traz vários 

questionamentos e desafios para a sua compreensão. Para a antropóloga Neide 

Esterci (1994), identificar os significados dos diferentes usos dos termos é 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 

                                                 
245. Idem. 
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exploração. Do ponto de vista conceitual pode-se tratar as situações referidas 

como escravidão, servidão ou trabalho escravo com relações de dominação. A 

legitimação dessa triste realidade está expressa em atitudes de subalternidade e 

está condicionada a um esforço constante dos dominadores no sentido de obter 

consentimento dos dominados. 

  Na percepção de Esterci (1994), 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. 

Esterci entende que a escravidão tornou-se uma categoria eminentemente 

política; faz parte de um campo de lutas, e é utilizada para designar toda sorte de 

trabalho não-livre, de exacerbação da exploração e da desigualdade entre os 

homens. Muitas vezes, sob a designação de escravidão, o que se vê mais 

enfaticamente denunciado são maus-tratos, condições de trabalho, de 

remuneração, de transporte, de alimentação e de alojamento não condizentes com 

as leis e os costumes. Para Esterci (1994:44), “determinadas relações de exploração 

são de tal modo ultrajantes que escravidão passou a denunciar a desigualdade no 

limite da desumanização; espécie de metáfora do inaceitável, expressão de um 

sentimento de indignação que, afortunadamente, sob esta forma afeta segmentos 

mais amplos do que os obviamente envolvidos na luta pelos direitos.”   

Em síntese, determinadas situações de acentuada precarização em que se 

encontram os trabalhadores têm múltiplas interpretações, a depender dos 

envolvidos e de seus respectivos interesses. Todavia, essas vozes dissonantes e até 

divergentes aqui apresentadas se referem a seres humanos vulneráveis, 

vulnerabilidade esta que não é natural – mas naturalizada –, decorrente de um 

modelo socioeconômico discriminatório e excludente. Nele, esses homens e 

mulheres “livres”, ao serem aliciados, se tornam escravos do eito, da dívida e da 

desigualdade.  
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Capítulo II: O papel dos novos abolicionistas  

 

Foram dias, foram anos, a esperar por um só dia 

(Manuel Alegre) 

 

 

1. Doutrina Social da Igreja e a questão do trabalho escravo 
 

Entendo por novos abolicionistas as organizações, entidades, organismos e 

sujeitos da sociedade civil e do Estado que lutam pela erradicação do trabalho 

escravo no Brasil e no mundo. Nesse universo, para combater todas as formas de 

precarização do trabalho e de violação da dignidade humana, a CPT e o SPM se 

apóiam em diversos “instrumentos”: a Bíblia, a Doutrina Social da Igreja, as 

Convenções da OIT, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição 

Federal, o Código Penal Brasileiro, entre outros. 

As pastorais sociais buscam inspiração em textos bíblicos como os do 

Êxodo, onde se relata que o povo hebreu foi escravizado pelos egípcios e explorado 

através de trabalhos forçados (Ex 1,8-14). “Os filhos de Israel gemiam sob o peso 

da escravidão, e clamaram; e do fundo da escravidão, o seu clamor chegou até 

Deus” (Ex 2,23). Por isso, Ele enviou Moisés para libertar o povo das “garras” do 

faraó e conduzi-lo a uma “terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel” (Ex 3, 

7-10).  

Atentos à evangélica opção preferencial pelos empobrecidos, justamente por 

serem os mais desumanizados, os agentes de pastoral usam sua voz profética para 

combater situações de escravidão. Lutam por direitos e dignidade dos 

trabalhadores superexplorados e escravizados, tornando vivas as convicções de sua 

fé: “Escasso alimento é o sustento do pobre. Quem dele o priva é um assassino. 

Mata o próximo quem lhe tira o sustento, e derrama sangue quem priva o operário 

de seu salário” (Ecl 34, 21-22). Com base em textos como esses, denunciam e 

reivindicam das autoridades o cumprimento da lei, a definição de políticas 

públicas, a erradicação do trabalho escravo e o fim das impunidades. 

Entre os princípios fundamentais defendidos pela Doutrina Social da Igreja 

está a destinação universal dos bens da terra e a primazia do trabalho sobre o 

capital. Nos seus documentos sociais, a Igreja vem ressaltando a estreita relação 

existente entre trabalho e dignidade humana. Boa parte dos textos da Doutrina 
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Social da Igreja reconhece, claramente, que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos pode ser perfeitamente lida como expressão das inquietações essenciais 

do cristianismo na medida em que postula a igualdade de todos os seres humanos.  

No contexto da segunda Revolução Industrial, onde estava em disputa os 

ideais do liberalismo e do socialismo científico, Leão XIII publicou (1891) a 

Encíclica Rerum Novarum (RN), abordando a condição dos operários. Nesse 

documento, o papa chama a atenção para a observância da dignidade no trato dos 

patrões para com os operários.  
 

 

Quanto aos ricos e aos patrões, não devem tratar o operário 
como escravo, mas respeitar nele a dignidade do homem, 
realçada ainda pela do cristão. O trabalho do corpo, pelo 
testemunho comum da razão e da filosofia cristã, longe de ser 
um objeto de vergonha, honra o homem, porque lhe fornece um 
nobre meio de sustentar a sua vida. O que é vergonhoso e 
desumano é usar dos homens como de vis instrumentos de 
lucro, e não os estimar senão na proporção do vigor dos seus 
braços (nº 10). 

 
 

Na tentativa de apontar uma posição intermediária entre o capitalismo que 

defende a propriedade privada com a exploração do trabalhador e o socialismo que 

apregoa a propriedade coletiva dos meios de produção, Leão XIII adverte:    
 
 

Não é justo nem humano exigir do homem tanto trabalho a 
ponto de fazer pelo excesso da fadiga embrutecer o espírito e 
enfraquecer o corpo. A atividade do homem, restrita como a sua 
natureza, tem limites que se não podem ultrapassar. O exercício 
e o uso aperfeiçoam-na, mas é preciso que de quando em 
quando se suspenda para dar lugar ao repouso. Não deve, 
portanto, o trabalho prolongar-se por mais tempo do que as 
forças permitem. Assim, o número de horas de trabalho diário 
não deve exceder a força dos trabalhadores, e a quantidade de 
repouso deve ser proporcionada à qualidade do trabalho, às 
circunstâncias do tempo e do lugar, à compleição e saúde dos 
operários (nº 25). 
 

 

Desde a Rerum Novarum há vários documentos que afirmam de forma 

peremptória o primado do trabalho sobre o capital. Concebem o trabalho como 

essencial e o capital como instrumental. A encíclica mais centrada sobre a 

problemática do trabalho humano é a Laborem Exercens (LE), publicada em 1981 

por João Paulo II. Nela, o papa sublinha a dimensão objetiva e subjetiva do 

trabalho, afirmando que seu fundamento está na pessoa que o realiza. 
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As fontes da dignidade do trabalho devem ser procuradas 
sobretudo não na sua dimensão objetiva, mas sim na sua 
dimensão subjetiva. (…) Embora seja verdade que o homem está 
destinado e é chamado ao trabalho, contudo, antes de mais nada 
o trabalho é ‘para o homem’ e não o homem ‘para o trabalho’. E 
por esta conclusão se chega a reconhecer justamente a 
preeminência do significado subjetivo do trabalho sobre o seu 
significado objetivo (nº 6).  

 
 

De acordo com a LE, “o trabalho humano é uma chave, provavelmente a 

chave essencial, de toda a questão social” (nº 3). O papa entende que “mesmo na 

época do ‘trabalho’ cada dia mais mecanizado, o sujeito próprio do trabalho 

continua a ser o homem” (nº 5). E prossegue dizendo que em 
 

alguns casos a técnica de aliada pode também transformar-se 
quase em adversária do homem, como sucede: quando a 
mecanização do trabalho  ‘suplanta’ o mesmo homem, tirando-
lhe todo o gosto pessoal e o estímulo para a criatividade e para a 
responsabilidade; igualmente, quando tira o emprego a muitos 
trabalhadores que antes estavam empregados; ou ainda quando, 
mediante a exaltação da máquina, reduz o homem a ser escravo 
da mesma (nº 5). 

  
 

Quanto à finalidade do trabalho, a LE ressalta que o mesmo não pode ser 

meio de degradação do ser humano, de sua dignidade e subjetividade. O mesmo 

documento reafirma o que foi proclamado pelo Concílio Vaticano II:  
 

A atividade humana, do mesmo modo que procede do homem, 
assim também para ele se ordena. De fato, quando trabalha o 
homem não transforma apenas as coisas materiais e a 
sociedade, mas realiza-se a si mesmo. Aprende muitas coisas, 
desenvolve as próprias faculdades, sai de si e supera-se a si 
mesmo. Este desenvolvimento, se for bem compreendido, vale 
mais do que os bens exteriores que se possam acumular (nº 
26). 

 
 

Em linhas gerais, para apoiar os trabalhadores e, especialmente, lutar pelo 

fim da superexploração e da escravidão, as pastorais sociais se utilizam da 

legislação nacional e internacional vigentes e vários outros documentos. Todavia, 

os sujeitos mais atuantes da CPT e do SPM têm uma visão crítica a respeito da 

importância da Doutrina Social da Igreja para as pastorais sociais, 

particularmente no combate ao trabalho escravo na cultura canavieira. Padre 

Alfredo Gonçalves246 entende que “a Doutrina Social da Igreja, normalmente, 

                                                 
246. Entrevista concedida em 04 de agosto de 2009. 
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trabalha bastante com generalizações. Ela é feita a partir de Roma, é claro. 

Dificilmente chega a pontuar situações concretas desse gênero (trabalho escravo), 

salvo a questão dos operários na Europa no final do século XIX e outras questões 

pontuais naquele continente, mas normalmente ela é eurocentrada, assim como 

os seus documentos maiores o são”. Ele afirma ainda: 
 

Na medida em que a Doutrina Social da Igreja trabalha com o 
fio condutor da dignidade da pessoa humana, ela tem a ver com 
todas essas realidades mais precárias, mais duras da questão 
social, isso sem dúvida. E nesse aspecto, desde o começo 
(1891), você tem princípios de ensino social da Igreja que são 
totalmente contrários à escravização da pessoa, à precariedade 
do trabalho, à exploração da pessoa e assim por diante. Isso 
sim. Entretanto, é difícil você achar uma página no Ensino 
Social da Igreja que trabalhe ou que se refira diretamente ao 
trabalho escravo. Alguma coisa acontece no documento de 
Aparecida, nos documentos da América Latina.  

 
 

 

O Documento de Aparecida citado foi fruto da V Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano e do Caribe, evento este realizado na cidade de 

Aparecida do Norte/SP, no período de 13 a 31 de maio de 2007. Para Agenor 

Brighenti, a grata surpresa do Documento de Aparecida é que a Igreja na América 

Latina e no Caribe não "virou a página" para trás. “Ela reafirmou a opção pelos 

pobres, as CEBs, o método ver-julgar-agir, as intuições fundamentais da teologia 

latino-americana, as mudanças estruturais da sociedade como integrante da 

missão evangelizadora, o testemunho e a santidade dos mártires das causas sociais 

etc. Isso, por si só, na difícil conjuntura atual, tanto da Igreja como da sociedade, já 

seria uma grande novidade”.247 

Ainda na avaliação de Brighenti, entre os rostos que sofrem, o Documento 

de Aparecida nomeia: as comunidades indígenas e afro-americanas, mulheres 

excluídas, jovens, desempregados, migrantes, crianças prostituídas, milhões de 

pessoas e famílias que passam fome, dependentes de drogas, vítimas da violência, 

idosos e presidiários. O teólogo conclui: “Para o Documento, mais que 

empobrecidos, "os excluídos não são somente ‘explorados’, mas ‘sobrantes’ e 

‘descartáveis’" (46). É o pobre como insignificante, dos quais o mercado prescinde. 

Como não consomem, sobram, atrapalham. A inclusão dos "descartáveis" implica, 
                                                 
247. Agenor Brighenti – Doutor em Ciências Teológicas e Religiosas na Universidade Católica de 

Louvain (Bélgica). Professor de Teologia no Instituto Teológico de Santa Catarina (ITESC) e na 
Universidade Pontifícia do México. Presidente do Instituto Nacional de Pastoral da CNBB (Cf. 
http://www.adital.com.br). 
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pois, uma mudança estrutural da sociedade, na medida em que, em suas estruturas 

atuais, eles não cabem”.248 

Segundo o padre Naves, o referido Documento traz uma luz, “a qual nós 

chamamos uma luz do Espírito Santo, onde disse que a Igreja precisa sair dela 

mesma e ir ao encontro do seu povo. E a maioria do povo desses 32 países latino-

americanos e caribenhos é o povo indígena, são os pobres”. Ele afirma ainda: 

“Portanto, eu creio que a Igreja deve acordar ou ela vai ficar de braços dados com o 

sistema que impõe a sua cultura, o seu modo de ser na sociedade. Isso é muito 

perigoso. Concordo com o padre Severino que a instituição Igreja está silenciosa e 

esse silêncio é muito ruim, não é profético”.249 

O religioso discorre sobre os sujeitos que participaram no processo de 

elaboração desse documento: “O papa Bento XVI fez a abertura e foi embora. 

Então ficaram os bispos, leigos e pessoas de outras comunidades religiosas não-

católicas. Fizeram um documento bom, mas poderia ser melhor. Mas nele o que se 

acentua é a revalorização das CEBs. Isso foi uma novidade.” Padre Naves ressalta 

ainda a importância do documento para as Comunidades Eclesiais de Base e às 

pastorais sociais: “A revalorização das CEBs que é o grande caminho pra nossa 

Igreja Latino-americana, bem como das pastorais sociais que estavam esquecidas. 

É só ver os capítulos 8 e 12, isso já foi um passo. Agora falta por isso em prática. 

Então a Igreja deve ser fiel ao que ela assinou – esse documento foi assinado –, 

logo tem que ser colocado em prática”.250 

 
 

2. O papel da CPT nacional 
 
 

As pastorais sociais, de uma forma geral, constituem uma presença da 

Igreja nos “porões” da sociedade, nos lugares onde as pessoas são mais 

marginalizadas e abandonadas. Entre outros, nos prostíbulos, na rua, nos 

acampamentos, nos assentamentos, nos lixões, enfim, elas procuram marcar 

presença nesses locais caracterizados pela exclusão social, conforme relataram os 

agentes da CPT e do SPM. 

  No Brasil, a Comissão Pastoral da Terra foi a precursora na luta contra a 

violação dos direitos humanos dos trabalhadores, dos posseiros, dos ribeirinhos, 
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dos atingidos por barragens e outros. Os sujeitos entrevistados são unânimes em 

dizer que a CPT é o órgão mais importante na questão do trabalho escravo. Sua 

luta foi desencadeada a partir do início da década de 1970, com fortes denúncias 

feitas pelo bispo dom Pedro Casaldáliga. A percepção dos agentes de pastoral de 

que o trabalho escravo viola gravemente os direitos trabalhistas e a dignidade 

humana foi fundamental e eficaz para o seu combate. 

Desde a sua gênese, a CPT nacional se levanta contra o trabalho escravo em 

nosso país, o que tem gerado tensões e reações diversas. Uma delas ocorreu em 

1983, quando o padre Ricardo Figueira – então coordenador da CPT – documentou 

e denunciou a existência de trabalho escravo na fazenda Vale do Rio Cristalino, no 

município de Santana do Araguaia (Sudeste paraense), de propriedade da 

Volkswagen. O fato teve repercussão nacional e internacional e a diretoria da 

empresa alemã veio até o Brasil para verificar. Segundo frei Henri des Roziers, 

“esse caso foi diferente de outros porque a Volkswagen é uma empresa 

multinacional e incontestavelmente foi dado outro passo para o alerta deste 

problema”.251  

Outro episódio que repercutiu fora do país e ajudou a dar notoriedade à 

questão do trabalho escravo no Brasil foi o “caso Zé Pereira”. José Pereira Ferreira 

e outro trabalhador conhecido como “paraná” fugiram em 1989 da fazenda Espírito 

Santo (Sul do Pará) onde viviam na condição de escravos. Durante a fuga, o 

segundo foi assassinado a tiros por um capataz, enquanto o primeiro conseguiu 

fugir. Em decorrência dos graves ferimentos, “Zé Pereira” ficou com seqüelas na 

visão e entrou com processo judicial indenizatório. 

Como em tantos outros casos, neste também houve a inoperância do Poder 

Judiciário em julgar os culpados por escravizar e tentar assassinar “Zé Pereira”. 

Diante disso, frei Henri e padre Figueira apelaram judicialmente a organismos 

internacionais. A iniciativa, segundo o frei, foi a de “encaminhar uma 

representação à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, da Organização 

dos Estados Americanos (OEA) em Washington, que foi assinada pelo CEJIL252 – 

entidade especializada sobre esta representação dos organismos internacionais – e 

                                                 
251. Entrevista concedida em 09 de junho de 2008. Membros do clero ligados à CPT, como o bispo 

Casaldáliga, frei Henri e padre Ricardo Figueira, continuaram dando visibilidade e chamando a 
atenção dos governantes, da sociedade brasileira e internacional sobre a questão dos 
trabalhadores que vivem em situações degradantes. 

252. Centro pela Justiça e o Direito Internacional. 
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também pela CPT. Foi protocolada em Washington”.253 É importante frisar que em 

anos anteriores a CPT já havia tido outras iniciativas dessa natureza com a Human 

Rights Watch,254 porém com problemas diferentes, segundo relatou frei Henri.  

Ao analisar o processo, a Corte Interamericana entendeu que o governo 

brasileiro deveria indenizar o trabalhador escravizado. Encontrou-se uma solução 

jurídico-política amistosa com a OEA. Em novembro de 2003, o Congresso 

Nacional aprovou uma indenização no valor de R$ 52.000 (cinqüenta e dois mil 

reais) a “Zé Pereira”, o qual teve de passar por um intenso tratamento de saúde 

para não perder a visão.  Além disso, o governo ainda assumiu o compromisso de 

erradicar o trabalho escravo no Brasil. A partir daquele momento, a CPT, com 

outras entidades, se empenharam ainda mais para tornar público esse grave 

problema, bem como avançar no seu combate e erradicação.  

Afora as denúncias, outra estratégia utilizada pela Comissão Pastoral da 

Terra são as campanhas de conscientização e prevenção contra o trabalho escravo e 

a violação dos direitos humanos. A campanha de prevenção e combate ao trabalho 

escravo – intitulada “De olho aberto para não virar escravo!” – foi lançada em 1997 

nos estados do Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins. “Estes dois últimos eram 

regiões preferenciais de aliciamento, fornecedores de mão-de-obra para as 

empreitas realizadas no Pará e Mato Grosso.”255 

Ao consultar os documentos oficiais da CPT (boletins, atas de reuniões, site 

etc.) percebe-se que desde a sua formação, em 1975, o seu principal objetivo foi 

sempre proteger os direitos humanos, a vida plena, preferencialmente dos pobres, 

dos marginalizados e dos escravizados. Na sua trajetória de lutas, houve períodos 

de avanço e também de estagnação. Contudo, o seu papel no combate às 

desigualdades sociais e às diferentes formas de violência praticadas contra os 

trabalhadores escravizados tem sido fundamental.  

                                                 
253. Entrevista concedida em 09 de junho de 2008. 
 

254. Human Rights Watch é uma organização independente dedicada a defender e proteger os 
direitos humanos. Elabora relatórios sobre violações à Carta dos Direitos do Homem, bem 
como a outras normas relativas a direitos humanos, com o objetivo de chamar a atenção da 
comunidade internacional para abusos existentes e para criar pressão sobre os governos. Os 
seus pesquisadores buscam e investigam possíveis situações de violação dos direitos humanos e 
geram cobertura nos meios de comunicação social locais e internacionais. 

 

255. Cf. http://www.cptnac.com.br 
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A CPT se destaca por ser um órgão da Igreja Católica em um país de imensa 

maioria de católicos.256 Ela atua em locais onde o Estado não consegue ou não quer 

atuar; naquelas regiões onde se encontram as “terras” e as “gentes escondidas”, 

sendo superexploradas, escravizadas, humilhadas e violentadas pelos detentores do 

capital. Seus agentes se confrontam com capitalistas sedentos em acumular 

riquezas a qualquer custo, diante dos quais procuram desenvolver com vigor seu 

papel de “novos abolicionistas”, colocando sempre a vida plena em primeiro plano.  

 

3. A atuação da CPT em São Paulo 

 

 Conforme já sublinhado, desde a sua formação em 1975, a CPT foi a 

precursora na formulação do conceito e na luta pela erradicação do trabalho 

escravo em vários estados do Brasil. No estado de São Paulo, porém, ela não teve 

nos assalariados o seu principal eixo de trabalho. Formada em 1979, a regional 

São Paulo estava mais voltada para a luta pela terra, que é a sua principal 

bandeira. Ao se aproximar do SPM e do MST, começou a desenvolver suas 

atividades de apoio aos canavieiros a partir do final dos anos 1980, de acordo com 

o padre Alfredo Gonçalves:  
 

Eu creio que isso tem a ver com o fortalecimento do MST. Este, 
quando se fortalece, vai um pouco se concentrar nos 
agricultores, nos sem-terra, nos posseiros, naqueles em que 
estão em luta direta pela terra. E aí a CPT se volta um pouco 
pros assalariados da terra, porque até então ela não tinha essa 
prática. A fatia dela era a luta pela terra. Eu penso que na 
medida em que o MST se consolida, a CPT começa a olhar com 
mais atenção os assalariados do campo.  (...) O DNA da CPT 
continua sendo a luta, a defesa pela terra, continua sendo o 
fortalecimento dos grupos que ocupam a terra. Nesse ponto 
está muito ligada ao MST, quer dizer, o horizonte da CPT é a 
luta pela terra.257 

 

 
 

 Os movimentos populares, atuando com veemência no campo – sobretudo 

o MST – e as mortes dos trabalhadores na cana, por exaustão, foram fatores  

                                                 
256. “Em 1980, os católicos representavam 89,2% da população brasileira. No ano 2000, quando foi 

realizado o último censo do IBGE, apenas 73,8% se declararam fiéis ao catolicismo. Já o 
percentual de evangélicos aumentou de 6,7% da população, em 1980, para 15,4%, em 2000”. 
(Cf. http://ultimo segundo.ig.com.br). 

 

257.  Alfredo José Gonçalves é religioso, provincial da Província São Paulo. Entrevista concedida em 
04 de agosto de 2009. 
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importantes para que os sujeitos da CPT São Paulo apoiassem os trabalhadores na 

cultura canavieira. Isso ocorreu mesmo, apesar da CPT ter como DNA a terra e 

não o trabalho assalariado, bem como as suas inúmeras limitações: reduzido 

número de agentes de pastoral, dificuldades de formação de seus quadros, 

escassez de recursos materiais e financeiros, entre outras. 

A partir dessa nova percepção e se utilizando do conceito trabalho escravo, 

a atuação dessa pastoral junto aos trabalhadores tem sido importante, abarcando 

desde a realização de cursos de formação para conscientizá-los do desrespeito aos 

seus direitos, até as denúncias desses crimes aos organismos governamentais.  

Padre Severino Diniz discorre sobre o papel da CPT: 
 

 

Ela investe na formação do trabalhador. Nós damos cursos de 
formação sem custos; fazemos encontros de espiritualidade, 
celebrações, místicas, romarias. Tudo isso pra ajudá-lo a 
participar da vida e ele mesmo descobrir que está sendo 
explorado, porque não adianta dizer para o trabalhador que ele é 
escravo, você até o ofende, é até uma forma de agredi-lo. Então é 
preciso ter uma dinâmica, uma metodologia, uma ação, que o 
leve a descobrir-se enquanto escravo, que aquilo que faz é 
indigno para ele e não dignifica a sua vida. E quando ele 
descobre ninguém segura.258 

 
 

A partir do depoimento acima e das pesquisas de campo, consta-se que a 

CPT tem a religião como elemento central, com a articulação fé-política nos 

moldes da Teologia da Libertação. No caso específico dos canavieiros, 

conscientizá-los das situações de superexploração e escravidão em que se 

encontram é um grande desafio. Um dos elementos para tal conscientização é o 

fato de eles serem em grande parte analfabetos funcionais, demandando dos 

agentes de pastoral boa formação para atingir os objetivos delineados. Torna-se 

necessário que os membros da pastoral se utilizem de uma didática apropriada, 

com criatividade, dinamismo e inovação, sensibilizando e conscientizando os 

trabalhadores dos seus deveres e, sobretudo, dos seus direitos humanos e 

trabalhistas, direitos estes que são sempre violados.259 

                                                 
258. Entrevista concedida em 15 de janeiro de 2009. 
259. “Investigação da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) em 1020 fazendas aponta que 

nem 1% cumpre as leis trabalhistas no campo, informa a coluna de Mônica Bergamo, publicada 
nesta sexta-feira (26/03/2010) pela Folha de S. Paulo. Entre as falhas encontradas estão 
trabalhadores sem carteira assinada, alojamentos inadequados e empregados que costumam 
almoçar no campo, e não em refeitórios apropriados, o que é considerado “degradante” pelo 
Ministério do Trabalho. Os técnicos da CNA orientaram os fazendeiros e retornaram aos 
estabelecimentos rurais depois de quase dois meses. Em 18% dos casos, os proprietários 
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Além deste fato, há ainda a questão da cultura. Na avaliação do Dr. Dimas 

Silva260, “a maioria não se considera escravo porque é uma questão cultural. Não 

se rebelam contra isso, porque já crescem assim, o pai já era isso. Eles são 

ensinados a serem seres humanos subalternos, de segunda ou terceira categoria. 

Já vem do pai para o filho”. E acrescenta: “Se eles saem da Paraíba, do Maranhão, 

em que não há um programa social por parte do governo federal pra mantê-los na 

terra – porque alguns têm até terra, mas lá tem seca –, muitos até agradecem de 

vir para o estado de São Paulo e serem tratados como se fossem animais”. Vale 

destacar, segundo os depoentes, fortes indícios de boa parte dos usineiros tratarem  

seus animais (cavalos e cães de raça) com mais cuidados e atenção do que os 

próprios trabalhadores, haja vista que estes últimos são “descartáveis”. 

Na avaliação de alguns membros do Poder Judiciário, o exercício da 

cidadania por parte desses cortadores de cana – os quais teimam em sobreviver 

com o “suor do próprio rosto” –  é mínimo. Para o Dr. Dimas Silva, “eles não são 

cidadãos. São tratados como indivíduos e se vêem assim. Ele não é um cidadão 

como qualquer pessoa que tenha acesso à escolha, acesso a bens duráveis. Esse é o 

grande problema, a cultura”.261 

Além do trabalho de conscientização política, a CPT apóia os trabalhadores 

nas denúncias aos órgãos do Poder Judiciário. Padre Severino explica: “Todas as 

denúncias que nós apoiamos foram os trabalhadores que fizeram ao Ministério 

Público do Trabalho. E, em alguns lugares, nós não deixamos eles irem juntos na 

hora da fiscalização pra não colocar a vida e os direitos deles em risco, porque eu 

sei que depois eles podiam ser mandados embora por justa causa”. O padre 

acrescenta: “São centenas de denúncias feitas nesses últimos três/quatro anos. E a 

fiscalização do Ministério Público revirou essas empresas e encontrou 

irregularidades: Fundo de Garantia que era recolhido e não pago, não recolhia o 

INSS. E aí resultou em 22 prisões de usineiros em 2008. Ainda neste ano, fizemos 

na nossa região denúncias de sete usinas, algumas reincidentes, e várias fazendas 

que exploram o trabalho escravo”.262   

 

                                                                                                                                                    
tomaram providências para melhorar a situação – o que, na opinião da entidade, mostra que, 
quando informados os ruralistas procuram se adequar. Só no Maranhão as coisas continuaram 
praticamente iguais” (Cf.http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u712267.shtml). 

260.  Entrevista concedida em 09 de fevereiro de 2009. 
261. Idem. 
262. Entrevista concedida em 15 de janeiro de 2009. 



 177

O apoio dado pela CPT aos cortadores de cana para que as denúncias sejam 

feitas é fundamental. O trabalhador, ao procurar a Justiça, torna-se um estímulo 

para que os magistrados atuem e as injustiças praticadas pelos capitalistas em 

relação a eles diminuam. Os representantes do Ministério Público dão o seu ponto 

de vista sobre o papel da CPT e do SPM nas denúncias. O Dr. Ronaldo de Lira 

esclarece: “Nós não temos nenhum contato com essas pastorais no estado de São 

Paulo”.263  

Por outro lado, o Dr. Dimas da Silva afirma: “Eu já tive algumas vezes com a 

Pastoral da Terra. Houve denúncias de padres envolvendo trabalho degradante, 

pelo menos umas duas ou três vezes”. Dr. Ronaldo Lira enfatiza que isso ocorre “de 

forma muito pontual e limitada. “Eu participo há dez anos aqui e nunca recebi uma 

denúncia deles”. Já o Dr. Dimas Silva enfatiza: “Na diligência eu já atendi padres 

ligados à pastoral”. E Dr. Ronaldo Lira conclui: “É geralmente problema de um 

grupinho de trabalhador, muito pequeno, nada denunciando um trabalho escravo 

ou alguma coisa muito grave”.264 

 Os pontos de vista diferentes, de ambos procuradores, sobre o papel da CPT 

e do SPM ocorrem, sobretudo, pelo exposto acima por parte do padre Severino. A 

CPT apóia, conscientiza e incentiva os trabalhadores a fazerem as denúncias, 

todavia, normalmente não às faz por eles. Há a preocupação que estes sujeitos 

sejam os protagonistas da história, responsáveis pelas suas vidas e condições de 

trabalho, bem como exercitem de forma consciente a cidadania plena, conforme 

relataram os agentes de pastoral. 

É importante ressaltar que essa pastoral é pequena perante os inúmeros 

problemas com diferentes tipos de demandas dos sujeitos no estado de São Paulo. 

Logo, ela é vista por algumas pessoas como pouca atuante, sem expressão, 

especialmente quando comparada com as CPTs de outros estados do Brasil. Nessa 

ótica, Dr. Ronaldo Lira apresenta a sua percepção sobre a CPT São Paulo: “Acho 

que é muito diferente a atuação dela, por exemplo, do Pará, que é uma pastoral que 

fica com as portas abertas para resgatar o trabalhador e acolhê-lo. Isso não se 

verifica no estado de São Paulo. Essa política que existe no Pará é muito mais 

intensa e muito mais afinada com os órgãos governamentais do que aqui”.265 

                                                 
263. Ronaldo José de Lira, Procurador do Ministério Público do Trabalho em Campinas/SP. 

Entrevista concedida em 09 de fevereiro de 2009. 
264. Idem. 
265. Ibidem. 
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As atividades desenvolvidas pelos agentes de pastoral da CPT (homens e 

mulheres) de apoio aos trabalhadores estão relacionadas às temáticas diversas 

como vida, trabalho, direitos, ecologia, entre outros. Nesta perspectiva, Maria Luz 

afirma: “Nesses últimos dez anos realizamos vários seminários sobre: Vida, 

Trabalho e Direito, em Duartina e Cabrália Paulista, na região de Bauru/SP, aonde 

é a maior concentração de trabalhadores rurais, que muitas vezes moram na 

cidade e saem de madrugada para o trabalho. Então, o dia-a-dia deles é levantar 

mesmo de madrugada, levar a sua marmitinha, ir pro ponto de ônibus e partir para 

o trabalho”.266 

Conforme exposto, o papel desempenhado pela CPT em São Paulo é 

importantíssimo para a transformação social. Entretanto, há muitas limitações. No 

que tange às dificuldades de atuação pelos membros dessa pastoral em outros 

estados e, especialmente, em São Paulo, padre Antonio Naves afirma: “Nós 

estamos frágeis, não damos conta. A maior parte do plantio de cana do Brasil é no 

estado de São Paulo e nós somos uma Comissão Pastoral da Terra. Comissão 

significa grupos, equipes. Estamos presentes nas regiões de Ribeirão Preto, Pontal 

do Paranapanema, Bauru, grande São Paulo, Registro e Itapeva”. E enfatiza: 

“Então, a CPT do estado de São Paulo não tem forças pra fazer todas as denúncias 

que chegam pra gente. Falta muito pra nós ainda. Precisamos ter mais recursos 

materiais, humanos e de formação pra dar conta da denúncia do trabalho 

escravo”.267 

Outra dificuldade que enfrentam é o distanciamento da CPT nacional, que 

tem sua sede em Goiânia/GO. Segundo o padre Naves, há que se entender que “a 

CPT nacional já tem um trabalho muito grande. Se eu não me engano são 21 

regionais no Brasil. Ela está com uma agenda muito grande. A prioridade dela 

também é o combate ao trabalho escravo, mas eu sinto que há uma distância 

geográfica e uma distância também organizativa que nós não crescemos ainda o 

suficiente pra dar conta dessa demanda que é enorme”.268     

Cabe destacar ainda, conforme relatos do padre Naves, que além do 

combate ao trabalho escravo, há outras prioridades como a luta e a preocupação 

com a questão ecológica, a questão dos assentamentos rurais que aumentaram 

                                                 
266. Maria Aparecida Luz é membro da coordenação da CPT do estado de São Paulo. Entrevista 

concedida em 20 de novembro de 2008. 
267. Entrevista concedida em 31 de agosto de 2009. 
268. Idem. 
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muito no Brasil e que exigem presença, organização e assessorias. Desse modo, a 

demanda na luta pela terra no Brasil é muito grande, sobrecarregando a CPT. “Ela 

não é tão forte como gostaríamos que fosse, no sentido de colaborar e contribuir. 

Não forte pra ficar grande, não é nesse sentido, mas pra poder contribuir mais 

junto com os trabalhadores”, acrescenta padre Naves. 

Corroborando com a visão do padre Naves, Maria Luz comenta sobre a 

situação desta pastoral no estado de São Paulo e em âmbito nacional: “Nós temos 

toda essa dificuldade em São Paulo, que ainda continua um pouco debilitado esse 

trabalho. Mas a nível nacional, a CPT tem atuado e muito nessa luta pela 

erradicação do trabalho escravo, inclusive tem pessoas específicas, cada um no seu 

setor. Em outras regiões, em outros estados, é bem forte”.269 

Ao analisarmos os problemas e limites da CPT em avançar na luta contra o 

trabalho escravo e as violações aos direitos trabalhistas, outra questão consensual 

entre os agentes dessa pastoral e do SPM é o “silêncio”, a “indiferença”, a falta de 

engajamento e de profecia do clero, especialmente dos bispos. Nessa ótica, padre 

Antonio Naves tece críticas contundentes sobre a posição da Igreja Católica e de 

outras Igrejas: 
 

Essa questão é bem simples de avaliar. Basta ver que a Igreja 
Católica no Brasil, a sua instituição, está silenciosa. E quando a 
Igreja se silencia diante de um problema de morte de outro povo 
isso é grave, então falta profecia. Isso não resta dúvida, a Igreja 
Católica e nas outras Igrejas também falta profecia. E se faltou 
profecia, faltou tudo. Então esse é um período muito ruim, a 
Igreja tem que se voltar ao Evangelho, a Jesus. E Jesus está aí 
estampado no rosto do trabalhador escravo e da trabalhadora 
escrava. E o Evangelho está aí estampado no povo que sofre nas 
periferias das cidades. Então a Igreja, ou ela é profética, grita, 
denuncia e luta ou ela deixa de ser Igreja.270 

 
 

 Na mesma direção, padre Severino Diniz271 discorre sobre a posição da 

Igreja Católica e seus respectivos documentos, bem como o posicionamento dos 

bispos: “Há uma frieza de alguns setores da Igreja. Os documentos da CNBB são 

até muito bons, temos alguns bispos muito engajados nessa luta, mas só alguns, 

não é a maioria”. E enfatiza: “Não há um levante da Igreja pra dizer ‘não’ ao 

trabalho escravo. Enquanto grupo, se uns 300 e tantos bispos unidos a pastores e 

                                                 
269. Entrevista concedida em 20 de novembro de 2008. 
270. Entrevista concedida em 31 de agosto de 2009. 
271. Entrevista concedida em 15 de janeiro de 2009. 
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pastoras fossem até o governo e fechassem o Congresso e dissesse ‘não’ ao trabalho 

escravo, ele seria erradicado”. 

  Padre Alfredo Gonçalves comunga dessa visão. Ele esclarece que os bispos 

normalmente assinam documentos bons. Entretanto, quando se trata da realidade 

de cada diocese a prática é outra. Os bispos tendem a não resolver o problema, mas 

a evitá-lo. Ele acrescenta: “Essa é uma premissa geral da Igreja, conciliar em vez de 

resolver. É a busca da conciliação. Então, diante dos conflitos mais extremos, a 

tendência é sempre a mesma: conciliar, protelar, ir levando... Isso significa não 

enfrentar o problema com eficácia.” O padre afirma ainda: “A Igreja como um todo 

não tem se levantado contra o trabalho escravo, como também não tem se 

levantado contra o tráfico internacional de pessoas humanas, que o Brasil é 

campeão.”272 

Esse silenciamento da maioria dos bispos e da Igreja em relação ao combate 

ao trabalho escravo contemporâneo tem várias causas. Shepard Forman 

(1979:272) contribui para tal entendimento:  
 

 

A religião sempre desempenhou um importante papel – embora 
ambíguo – no pensamento e nas ações dos camponeses 
brasileiros. Ao mesmo tempo em que alimentou a “cultura do 
silêncio”, deu voz ao seu descontentamento. Tanto como 
instituição, quanto como sistema de crença, aliou-se à estrutura 
social e à organização social para produzir uma ideologia que de 
fato às vezes age como ópio, impedindo a ação política direta por 
parte do campesinato, e em outras ocasiões é reorientada em 
explícitas e devastadoras expressões de protesto social. Ela é, 
portanto, ao mesmo tempo um instrumento de controle social e 
um meio de mobilização.  

 
 

A importância dos documentos da Igreja e, sobretudo a militância teórica e 

prática dos clérigos, especialmente dos bispos na luta contra a precarização do 

trabalho é fundamental. A atuação conjunta sob a ótica do ecumenismo e do 

diálogo inter-religioso seria determinante para aumentar o poder de reivindicação 

às autoridades e aos usineiros, podendo assim avançar nessa difícil questão.  

Efetivamente, esse posicionamento conjunto com a participação de todas as 

denominações religiosas – o qual ainda é muito incipiente no contexto atual –, não 

seria suficiente para erradicar o trabalho escravo no Brasil. Isso porque a solução 

definitiva desse problema passa por questões estruturais como uma reforma 

                                                 
272. Entrevista concedida em 04 de agosto de 2009. 
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agrária e agrícola democráticas, prioridade à agricultura familiar, educação pública 

de qualidade para todos, distribuição de renda, políticas públicas eficazes aos mais 

vulneráveis, de forma especial aos potenciais escravos, entre outras.  

 Ainda no que diz respeito ao papel da Igreja Católica, padre Naves analisa 

as causas do pouco envolvimento dessa instituição para combater a precarização 

do trabalho: 
 

 

A Igreja está atuando assim por vários fatores: 1) Foi de fora pra 
dentro, foi uma certa volta à romanização; 2) Um acento muito 
grande na liturgia, no aspecto celebrativo; 3) Um acento muito 
grande nos chamados movimentos espiritualistas, deixando a 
pastoral de lado. E, além disso, o mais agravante é certo 
casamento, uma concessão ao modelo neoliberal. A sociedade, 
do jeito que ela está sendo organizada nessas duas últimas 
décadas é em cima do entretenimento, da volta pra si mesmo, 
uma certa terapia individualista, ou seja, o Evangelho não sendo 
prioritário. A Igreja, voltando-se pra si mesma, ela se distancia 
do povo, principalmente do povo pobre. Isso é grave. Então 
precisa de conversão.273 

 
 

 Apesar do posicionamento da Igreja, muitas vezes a favor do 

neoliberalismo, a Comissão Pastoral da Terra luta contra esse modelo. Em linhas 

gerais, a CPT São Paulo apóia homens e mulheres em suas lutas pela conquista da 

terra; ajuda-os a se organizarem em acampamentos e assentamentos; seus 

advogados defendem os trabalhadores judicialmente. Ela promove romarias, 

articulando fé-política com temáticas plurais como: pão, terra, água, ecologia, 

direitos, entre outros. Apóia as marchas do MST e de outros movimentos 

populares; promove cursos, seminários, oficinas e encontros, visando conscientizar 

os trabalhadores da cultura canavieira e levando-os ao exercício da cidadania. 

Entretanto, os desafios são enormes, dada a precarização do trabalho e a força dos 

capitalistas no estado de São Paulo. O SPM, embora na sua identidade apresente 

traços específicos, tal como a CPT, tem inúmeros problemas e dificuldades para 

atuar. 

 

4. A atuação do SPM 

 

O SPM tem como missão promover a igualdade social e garantir os direitos 

humanos, o exercício da cidadania, o respeito à diversidade e a pluralidade cultural 
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e religiosa dos migrantes e imigrantes, em âmbito nacional e internacional, por 

meio do desenvolvimento de ações, projetos e redes de parceria. Tem como 

objetivos institucionais a promoção da pluralidade, combatendo o preconceito, a 

discriminação e a xenofobia, apoiando e criando espaços para as manifestações 

culturais e religiosas dos migrantes e imigrantes. Visa também promover a 

inserção social destes por meio da capacitação profissional, da regularização 

migratória, do acesso à informação, da orientação sobre direitos e deveres e da 

inserção nas redes de apoio e solidariedade. 

Os membros do SPM vêem a política como elemento importante para as 

transformações almejadas por eles. Assim, atuam no sentido de promover a 

participação política dos imigrantes nos países de origem e de destino através da 

organização coletiva, mobilização e proposição de políticas migratórias inclusivas, 

bem como há o incentivo ao desenvolvimento local sustentável nas comunidades 

de origem de migrantes, através de projetos de economia solidária, agricultura 

familiar e de geração de renda. Procuram fortalecer as equipes locais e associações 

de migrantes e imigrantes em suas ações através da formação de agentes 

multiplicadores e apoio à mobilização de recursos humanos e financeiros. Atuam 

também no sentido de apoiar, mobilizar e estruturar redes de informação e ação 

para a incidência política e transformação social.   

Assim como a CPT, o SPM desde a sua formação exerce uma função 

importante no que se refere ao combate às injustiças sociais. Sua atuação dá-se, 

sobremaneira, no enfrentamento da problemática do trabalho escravo na cultura 

canavieira em vários estados do Brasil e, especialmente, no estado de São Paulo. Os 

seus membros agem tanto na prevenção dos migrantes, conscientizando-os dos 

sérios problemas que poderão enfrentar ao sair de sua terra natal para trabalhar na 

cana-de-açúcar em São Paulo, como na repressão aos escravagistas, denunciando-

os e organizando os escravizados para libertarem-se dessa condição.  

Ao se referir à presença do SPM junto aos trabalhadores do setor 

sucroalcooleiro paulista, Roberval Freire274 afirma: “Por volta de 1988 já tinha 

padres Carlistas que faziam contatos, visitas e celebrações nessas regiões do 

interior. E quando teve esse primeiro encontro, em 1990, começou-se a perceber 

que a grande ‘sacada’ era atuar nos locais de onde saem os migrantes (origem) e 
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aonde chegam (destino). Não dá pra fazer um trabalho isolado, principalmente 

com o migrante em si”. 

Roberval destaca a importância do trabalho de base feito com os 

trabalhadores, sobretudo migrantes temporários. São realizadas visitas, contato 

“corpo a corpo” nos alojamentos, nos cortiços e barracos onde eles residem. 

Também há projetos de alfabetização e de atendimento às diversas demandas.  A 

percepção do SPM é de que o “atendimento é uma porta de entrada que às vezes 

presta algum tipo de serviço emergencial numa situação de pessoas que fogem de 

uma fazenda ou que vão ser despejadas etc. A gente aposta que esse seja só um 

momento, não pode ser a identidade do trabalho como Pastoral do Migrante”.275 

Os agentes da CPT e do SPM priorizam, como eles denominam, o contato 

“corpo a corpo”, procurando sempre maior proximidade possível aos cortadores de 

cana. Além de acompanharem as atividades no eito, promovem eventos em 

diferentes ambientes. Procuram conhecer melhor a realidade cotidiana desses 

trabalhadores e conscientizá-los dos seus direitos e das formas possíveis de 

organização, resistência e reivindicação. A religiosa Inês Acioli comenta as ações 

desenvolvidas:  
 

A nossa atuação não se dá tanto no eito da cana (mesmo porque 
nem é permitido com tanta facilidade), mas principalmente 
através de visitas, catequese domiciliar que são realizadas nos 
alojamentos; como também primeira eucaristia, crisma e 
encontro com os migrantes. Proporcionamos, assim, dias de 
convivência, sobretudo no domingo, embora nem sempre a 
maioria esteja disponível porque tem esse esquema de trabalho 
de 5 por 1. Há também encontro com as mulheres migrantes. E 
algo muito forte é esse intercâmbio entre a região de origem e de 
destino.276 

 
  

O trabalho de conscientização e apoio aos trabalhadores e trabalhadoras em 

seus locais de origem – denominado por eles de intercâmbio – bem como no eito 

paulista (destino), por parte dos religiosos ocorre desde o final da década de 1970, 

conforme relatou Inês Acioli. Naquela época, padres, bispos e algumas religiosas já 

atuavam na região de Ribeirão Preto, visitando os trabalhadores migrantes.  

 Uma das estratégias utilizadas pelo SPM é a promoção de encontros nas 

regiões de onde os trabalhadores migram para São Paulo. De acordo com Inês 

                                                 
275. Idem. 
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Acioli, “em 1984, nós, agentes daqui da região de Ribeirão Preto, realizamos o 

primeiro encontro de migrante lá no Vale do Jequitinhonha/MG com os cortadores 

de cana migrantes. E foi se estabelecendo, se criando uma estrutura.” A religiosa 

afirma ainda: “No período da safra da cana, são os agentes de lá que vem pra cá. 

Então nós fazemos os contatos com as paróquias, com as dioceses, tentamos 

organizar a partir do número dos agentes que vêm pra visitarem os migrantes 

aqui”.277 

 Acioli destaca também a relevância das missões que o SPM organiza no 

período da entressafra da cana. Os agentes vão aos povoados, às comunidades 

rurais e urbanas e realizam a missão de evangelização, de cunho religioso, mas 

também de cunho social, com os cortadores de cana. Ela afirma: “Então nós 

começamos com a diocese de Araçuaí, depois se estendeu com a diocese de Rui 

Barbosa, na Bahia, depois foi com a diocese de Caetité no sudeste Baiano. Em 

2006, tivemos esse intercâmbio com a diocese de Coroatá no Maranhão e com a 

diocese de São Raimundo Nonato no Piauí. E agora pra 2009 com a diocese de 

Cajazeira, no sertão da Paraíba”.278  

 Atuar nos locais de onde os trabalhadores migram é mais frutífero, há mais 

facilidade do que atuar em São Paulo. Grande parte dos usineiros dificultam ao 

máximo o trabalho dos agentes de pastoral da CPT e do SPM, negando a entrada 

deles nas usinas, ou permitindo que entrem nos alojamentos, mas sempre com 

funcionários de “confiança” da usina junto a eles enquanto conversam com os 

trabalhadores. Nessa ótica, Roberval da Silva afirma: “E o destino é o lugar do 

silêncio, nem sempre você pode falar certas coisas ali, ou nem sempre o 

trabalhador pode comentar lá dentro. Assim, a repressão, a intimidação é maior 

por parte dos usineiros, das pessoas que os representam. Eles não deixam a equipe 

sozinha com os trabalhadores. Ficam ao lado o tempo todo nas visitas”.279 

Diferentemente do local de destino, nos locais de origem o contato é mais 

intenso, mais livre e é possível conhecer melhor a realidade dos cortadores de cana, 

ter informações de quando partiram, em qual usina foram trabalhar etc. Nas 

palavras de José Roberval, “nos locais de origem onde há as famílias dos 

trabalhadores que estão preocupados, que querem mandar carta, sabe que tem 
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gente aqui em São Paulo, eles nos pedem pra visitar, pra passar no alojamento e 

mandar notícia”. Ele afirma ainda: 
 

 

O lugar de origem é uma situação mais fácil de você não perder 
de vista o trabalhador. Ali você mapeia todos os movimentos: 
sabe se ele foi para São Paulo, para o Mato Grosso ou para outro 
lugar porque no destino você perdeu de vista, você tem a 
dispersão. É como você catar o arroz que foi jogado,  esparramou 
no chão, você vai ter que recolher e achar onde está. Lá não, lá 
você tem toda informação como contatos telefônicos, os nomes 
de usinas, fatos, depoimentos de situações que ocorreram, 
mortes, está tudo ali na origem.280 
 

 

Roberval relata que o trabalho feito pelo SPM é um pouco um “corpo a 

corpo” com as mulheres dos trabalhadores também. Há grupos de mulheres e de 

jovens que se organizam em vista de buscar alternativas de renda. “O pessoal fica 

anos nesse sistema de vai e vem. A pessoa contrai dívidas e fica comprometida em 

continuar trabalhando o ano seguinte na cana pra pagar as prestações das coisas 

que comprou”.281 

 A CPT e o SPM são duas vozes que ousam dar voz aos que historicamente 

foram silenciados e excluídos da história do Brasil. O padre Alfredo Gonçalves 

discorre sobre o papel do SPM nesse segmento:  
 
 

Eu creio que o trabalho junto aos trabalhadores da cana talvez 
seja o que forma o DNA do SPM. Mais do que mexer com 
estrangeiro, é a área, é o setor do SPM que melhor se organizou 
e que mais deu certo. Que tem mais visibilidade na sociedade é 
essa luta junto aos assalariados da cana, é onde a coisa aparece 
com mais clareza. Onde tem parcerias com o Ministério 
Público, com os sindicatos, onde na zona rural se faz também 
um trabalho de missões populares com a diocese de origem, 
onde se faz a fonte de origem e destino. Isso sempre o SPM e os 
padres escalabrinianos fizeram.282 

 
 

Ambas as pastorais almejam a transformação, a construção de uma 

sociedade na qual prevaleça a justiça social. O SPM enfrenta dificuldades para 

desenvolver o seu trabalho junto aos trabalhadores nos seus estados de origem, 

bem como com os migrantes no estado de São Paulo. Conforme padre Naves, “o 

SPM tem disposição, trabalho e presença. Eu tenho conversado com o Roberval e 
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outras pessoas. Eles relatam também sobre as dificuldades que são até 

semelhantes às da CPT. Mas o pouco que eu sei é que eles estão trabalhando mais 

do que a CPT e contribuindo muito com a Pastoral da Terra. Inclusive, eles são 

profetas na Igreja.”283 

 Os agentes de pastoral, com todas as limitações sublinhadas, atuam em um 

cenário complicado, com inúmeros tipos de pessoas e problemas. A violência, 

sobretudo física, está presente em diferentes graus, muitas vezes colocando-os em 

situação extrema de perigo, arriscando a própria vida. Acerca disso, padre Alfredo 

Gonçalves284 afirma:  
 
 

O desafio maior eu ainda creio que sejam as máfias. É muito 
difícil você se expor nesse campo. Existem gatos, empresas... Em 
alguns lugares o jogo é pesado. Já tivemos agentes expulsos de 
acampamentos, ameaçados. A CPT também já os teve. O maior 
desafio é a organização clandestina desse trabalho escravo, onde 
entram empresas de ônibus, onde entram gatos. Normalmente 
os gatos que contratam essas pessoas são parentes delas. E o 
trabalho escravo é feito por empresas bastante grandes, por 
políticos muito poderosos. Então está aí o maior desafio. Como 
também no tráfico de pessoas o maior desafio são essas gangues 
internacionais. 

 
 

No Brasil, a violência física sobre os sem-terra, sem teto, trabalhadores em 

greve, lideranças de movimentos populares, agentes de pastoral, sindicalistas 

combativos e outros é uma das estratégias dos capitalistas, muitas vezes apoiados 

pelo Estado. Assim, a elite brasileira procura impedir qualquer tipo de 

transformação social. Conforme relatou acima padre Gonçalves, essa prática se 

verifica também com os membros da CPT e do SPM. Os usineiros não “vêem com 

bons olhos” clérigos atuantes, como, por exemplo, padre Severino Diniz. Ele recebe 

ameaças dos capitalistas em vários locais e de diversas formas. Em suas palavras:   
 

 

Eu tenho recebido ameaças por telefone, ameaça pessoal, nas 
horas de debates, por exemplo, quando faço assembléias. Os 
usineiros chegam xingando palavrões e ameaçam. Eles sabem 
que uma pessoa é conhecida minha, então eles falam: ‘Ah, 
aquele padre lá eu vou dar um tiro nele’. Então, várias vezes, já 
aconteceu de eu ser advertido por um colega: ‘Olha, se eu fosse 
você não ia naquele lugar, você vai receber um tiro, eu ouvi o 
fazendeiro ‘tal’ dizer que vai dar um tiro na sua cabeça’.285 
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 Padre Severino nunca pediu proteção aos poderes públicos. No seu 

entendimento, “a proteção é uma questão complicada porque eu tenho que abrir 

um processo. Então, graças a Deus, até aqui o medo ainda não me fez pedir 

proteção”. Ele afirma ainda: “Mas já passei bastante medo, já corri, já tive que sair 

com o carro ‘voando’, com medo de morrer, já sofri muita pressão da polícia nas 

ocupações de terra. A gente já calejou um pouquinho”.286 

 O religioso afirma que tem muito medo, especialmente quando viaja só. 

Acreditando que pode evitar maiores problemas, ele procura andar sempre que 

possível acompanhado: “Sempre estou com a Lurdinha e com os peões mesmo, os 

cortadores de cana. Quando eu vou, por exemplo, pras ações no corte da cana, 

normalmente estou com os cortadores de cana, dificilmente eu vou só”.287 

 Uma alternativa para atenuar ou mesmo evitar essa exposição dos agentes 

de pastoral ao perigo, conforme o padre Gonçalves, é “chamar a voz da Igreja pra 

tentar levantar a voz mais em nível internacional. Mas, isso não é fácil. O que tem 

nos ajudado muito, tanto a CPT, como o SPM e nós os padres carlistas, 

especialmente em Cuiabá, é o Ministério do Trabalho.”288 

Os membros da CPT e do SPM têm consciência sobre a importância do seu 

papel pastoral, social e político para a erradicação da superexploração e do 

trabalho escravo na cultura canavieira, na laranja, no café etc. Fazendo um 

trabalho articulado, sistemático, embora de “formiguinha”, dão importante 

contribuição para garantir trabalho digno, respeito aos direitos humanos e justiça 

social.  

 O trabalho das respectivas pastorais para ajudar a formar uma consciência 

crítica, levando à participação política dos trabalhadores, é muito importante. 

Leonardo Sakamoto vê de forma positiva essa questão: “O trabalhador que 

consegue se conscientizar sobre isso através da mídia, das organizações sociais, 

sindicatos etc., ele se vê como escravo e acaba sabendo fazer a denúncia e agir 

quando é explorado. Mas, o índice de conscientização do trabalhador sobre essa 

questão ainda é pequeno”.289  

Para alcançar seus objetivos, as pastorais necessitam fortalecer a 

consciência crítica dos “escravos da cana” acerca de sua condição e de seus 
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direitos. Precisam ajudar a superar a crença de que, com a assinatura da Lei Áurea, 

não há mais escravos no Brasil. Enfim, é-lhes necessário construir uma rede 

contra-hegemônica ao capital, questão esta que apresentarei posteriormente.   

 
 

5. A dignidade humana violada pelo capital 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 10 de 

dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas, teve como referência o 

célebre documento intitulado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

(1789). Este foi gestado no contexto das idéias iluministas, da Declaração de 

Independência dos EUA (1776) e da França revolucionária (1789-1799).  O referido 

documento colocou em relevo os direitos que protegia as liberdades civis e 

políticas dos cidadãos contra a prepotência dos órgãos estatais. 

 Os Direitos do Homem e do Cidadão, em seu conjunto, foram respeitados 

aproximadamente por um século e meio. No século XX, o mundo passaria por 

inúmeros conflitos regionais e duas guerras mundiais, violando direitos, 

comprometendo a plena participação política e colocando em xeque a importância 

daquele documento.  

 Ao analisarmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, constatamos 

que é uma construção recente na história da humanidade. Ocorreu em um 

contexto belicoso, com a instalação de regimes políticos totalitários como o 

nazismo de Adolf Hitler, na Alemanha, e o fascismo de Benito Mussolini, na Itália. 

A Segunda Guerra Mundial violou os direitos humanos mais essenciais, destruindo 

a dignidade das pessoas na forma de holocaustos, migrações forçadas, genocídios, 

escravidão, sexismo etc. Como conseqüência das guerras e dos totalitarismos, 

milhões de pessoas das mais diferentes etnias, religiões e culturas se tornaram 

apátridas – povos sem Estado (Cf. Arendt, 1989). 

Na compreensão de Comparato (1999), a criação do universo 

concentracionário, no século XX, veio demonstrar tragicamente a justeza da visão 

ética kantiana. Antes de serem instituições penais ou fábricas de cadáveres, o 

Gulag soviético e o Lager nazista foram gigantescas máquinas de 

despersonalização de seres humanos. Ao dar entrada num campo de concentração 

nazista, o prisioneiro não perdia apenas a liberdade e a comunicação com o mundo 

exterior. Não era, tão-só, despojado de todos os seus haveres: as roupas, os objetos 
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pessoais, os cabelos, as próteses dentárias. Ele era, sobretudo, esvaziado do seu 

próprio ser, da sua personalidade, com a substituição altamente simbólica do 

nome por um número, freqüentemente gravado no corpo, como se fora a marca de 

propriedade de um gado. O prisioneiro já não se reconhecia como ser humano 

dotado de razão e sentimentos: todas as suas energias concentravam-se na luta 

contra a fome, a dor e a exaustão. E nesse esforço puramente animal, tudo era 

permitido: o furto da comida dos outros prisioneiros, a delação, a prostituição, a 

bajulação sórdida, o pisoteamento dos mais fracos. 

 O pós-guerra foi marcado pela reconstrução dos direitos humanos. Como 

elemento central, enfatizou-se o valor da dignidade humana, compreendida como 

o ponto de partida e o ponto de chegada, pois é um valor intrínseco à condição 

humana. No aspecto político, as reivindicações são plurais, sendo a tríade européia 

– Direitos Humanos, Estado de Direito e Democracia – uma das mais valorizadas. 

Em linhas gerais, a construção e reconstrução dos direitos humanos no 

mundo contemporâneo apresentam desafios como: a implementação de políticas 

públicas eficazes para os mais vulneráveis, o fim do racismo, da escravidão e do 

preconceito contra os indígenas, às mulheres, aos homossexuais etc. Por outro 

lado, abrem novas e interessantes perspectivas com a participação de organismos 

internacionais, nacionais e regionais no combate às mais diferentes e graves 

questões como a fome, a falta de moradia, o desemprego estrutural, o trabalho 

degradante e escravo, a prostituição infantil etc. Como afirma Eric Hobsbawm 

(2000:434) sobre os direitos humanos: “Eles não são direitos de indivíduos no 

mesmo sentido, e sim programas para ação social e para a sociedade. Tudo 

depende das estratégias e mecanismos utilizados para realizá-los, para não 

mencionar as situações fora do controle legal que podem afetá-los.” 

No Brasil, há setores sociais que negam a existência do trabalho escravo. 

Este fato, na percepção de lideranças dos movimentos populares, das pastorais 

sociais e de ativistas dos direitos humanos, já se constitui em um primeiro e 

grande desafio para a sua erradicação. Os militantes da CPT e do SPM entendem 

que a Declaração Universal é um instrumento muito importante na questão da 

escravidão e que precisa ainda ser mais evocado e utilizado, tanto pela sociedade 

civil quanto pelos poderes públicos para que, de fato, a humanidade consiga 

recriar formas de convivência, onde os direitos básicos da pessoa humana possam 

ser respeitados. 
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Nas últimas décadas, constatam-se avanços no respeito aos direitos 

humanos do trabalhador, porém ainda há muito que fazer. Nessa direção, é 

importante ressaltar, além do papel do Estado, os relevantes trabalhos 

desenvolvidos por várias organizações, entre outras: a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT-Brasil)290, a ONG Repórter Brasil291, o SPM e a CPT. Estas duas 

últimas, como já destacado, têm dado contribuições significativas, sobretudo a 

CPT. Ajudou a despertar atores importantes dos organismos estatais e da 

sociedade civil para o problema da escravidão contemporânea e sempre esteve ao 

lado dos escravizados, ouvindo-os e denunciando as graves violações aos seus 

direitos enquanto seres humanos portadores de dignidade. 

Conforme sublinhado, a CPT e o SPM são pastorais defensoras dos direitos 

humanos. Inaldo Serejo292 afirma: “Numa sociedade onde tudo é transformado em 

mercadoria, é fundamental que as pessoas tenham garantido universalmente seus 

direitos”. Ele entende que “o trabalho escravo é a ponta do processo de espoliação e 

saque realizado pelo capital”. Na mesma perspectiva, frei Xavier Plassat, membro 

da CPT nacional, considera que o trabalho escravo “é um atentado contra o que 

cada pessoa tem de mais precioso e inviolável: a sua dignidade de ser um humano. 

Ao degradar este bem universal em qualquer pessoa, ela fica reduzida ao estado de 

coisa, usável e abusável e, finalmente, descartável”.293 

Nos depoimentos, contata-se que além das atividades desenvolvidas por 

essas pastorais no sentido de apoiar os trabalhadores, elas também colocam em 

relevo a dignidade humana e uma vida plena como valores fundamentais para todo 

ser humano. Nessa direção, padre Antonio Naves294  afirma: “Nós da CPT, e muita 

gente que não é da CPT, defendemos a vida digna. Quase todos os estados 

brasileiros têm sinais evidentes de trabalho escravo: Pará, Amazonas, Centro-

Oeste, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, 

há muito trabalho escravo. Portanto, não é residual”.  

                                                 
290. A OIT-Brasil atua de várias formas para que os direitos humanos não sejam violados: promove 

campanhas e elabora projetos de combate ao trabalho escravo no Brasil; estimula a igualdade 
de gênero e raça, erradicação da pobreza e geração de emprego; denuncia e luta contra o abuso 
e a exploração sexual de crianças e adolescentes, entre outros. 

 

291. A ONG Repórter Brasil denuncia os maus-tratos a que os trabalhadores escravizados são 
submetidos; aponta os políticos e empresários que apóiam a escravidão contemporânea; 
divulga on-line os locais onde trabalhadores escravizados foram libertados.  

 

292. Inaldo Serejo é membro da equipe de coordenação da CPT Maranhão. Entrevista concedida em 
09 de julho de 2007.  

293. Entrevista concedida em 10 de julho de 2007. 
294. Entrevista concedida em 31 de agosto de 2009. 
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Alguns agentes de pastoral acreditam que toda pessoa tem direito à 

liberdade, respaldada na Declaração Universal, no seu conjunto. Todavia, ela está 

sendo constantemente violada. Muitos migrantes mudam de município quase a 

cada ano em função do trabalho e da sobrevivência. Nessa condição de intensa 

rotatividade fica difícil assegurar os direitos humanos. Na avaliação da religiosa 

Inês Acioli, os migrantes não têm o direito de ficar. Fala-se do direito de ir e vir, 

mas ir e vir hoje, segundo Acioli, significa você estar nas mãos do capital, e do 

capital estrangeiro. Ela esclarece: 
 

 

Há migrantes que a cada ano vão pra uma cidade. Cada ano 
trabalha numa usina. A rotatividade é muito grande. E eles 
migram pra sobreviver, é essa a condição. Então eu acho que o 
primeiro direito humano seria o direito de poder permanecer e 
ter condições de vida digna na sua terra. E o segundo de ir e vir, 
beneficiando a si próprio, porque como está atualmente o 
benefício maior dessa migração temporária não é pra quem 
migra, é para o capital, é para as indústrias, é para o setor 
sucroalcooleiro.295 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seus trinta 

artigos, valoriza os direitos básicos como a vida, a liberdade, a igualdade e a 

fraternidade. E Também a propriedade, o acesso ao serviço público do respectivo 

país, a livre escolha de emprego, as condições justas e favoráveis de trabalho, a 

proteção contra o desemprego, entre tantos outros. 

A questão da escravidão e tudo o que ela envolve está contemplada em todo 

o documento, mas o artigo 4º trata explicitamente sobre a sua proibição. Nessa 

perspectiva, a imagem abaixo nos transmite uma mensagem significativa, uma vez 

relacionada com o referido documento e com a atuação das pastorais sociais na 

questão intrigante, complexa e desafiadora que é o trabalho escravo. 

                                                 
295. Entrevista concedida em 01 de dezembro de 2008. 
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“Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão  
e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas” 

 

(Artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos). 
 

 
 

Sem Título – Poema tirado de Schwarze Poesie - Poesia Negra, Afrobrasilianische 
Dichtung der Gegenwart, Herausgegeben von Moema Parente Augel, Edition Dia, 
1988 (p.157). In: Direitos Humanos no Cotidiano. Brasília: SNDH/MJ-UNESCO-
USP, 2001. p. 54. 
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Ao analisar a iconografia, são possíveis várias leituras. O texto poético acima 

enfoca o histórico ano de 1888, formando uma cruz. No referido ano, houve 

oficialmente, por parte do governo, a libertação dos escravos no Brasil. Analisando 

a imagem, o pesquisador português José Pureza296 faz uma reflexão significativa 

sobre a questão do trabalho escravo. Assim interpreta: 
 

A primeira idéia que me ocorre é que há duas coisas 
crucificadas. A primeira delas são os homens e as mulheres 
escravizados. Portanto, é um poema gráfico que nos mostra 
muitas pessoas, muito mais que 1888 que estão aqui 
crucificadas. Por outro lado, o que está aqui crucificada é a data 
1888. A data da abolição da escravatura ela mesma a ser 
crucificada. A minha interpretação é de que se trata de uma data 
muito importante no sentido legal. Trata-se da afirmação dos 
direitos de liberdade, que na prática continua amarrada a uma 
cruz, pregada numa cruz. Para aqueles que são crentes como eu, 
a cruz não é um sinal de derrota, mas um sinal de superação. Eu 
olho para esta cruz e vejo aqui também uma interpelação, um 
desafio a superar essa crucificação e a pensar no que fica para 
depois, que os cristãos chamam de ressurreição. Assim, as 
pessoas e a data aqui crucificadas podem se libertar de todas as 
amarras, inclusive da morte. Posso, portanto, olhar para esse 
poema gráfico e ver nele não um sinal de derrota, mas um sinal 
de esperança.  
 
 
 

A leitura do professor Pureza está em consonância com os saberes e olhares 

das pastorais sociais, especialmente no que diz respeito à esperança na erradicação 

do trabalho escravo. A CPT e o SPM, apesar de estarem inseridas em um contexto 

extremamente violento e terem recursos materiais e humanos escassos, mantêm a 

esperança de transformação da realidade.   

  Em linhas gerais, os agentes de pastoral lutam para libertar o trabalho das 

garras do capital, tendo os direitos humanos como uma bandeira de luta 

importante. O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

afirma: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 

espírito de fraternidade”. O principal objetivo deste documento é sublinhar a 

justiça e a dignidade entre todos, sejam brancos ou negros, altos ou baixos, 

brasileiros ou de outras nacionalidades, crianças ou idosos, homens ou mulheres 

etc.  

                                                 
296. José Manuel Pureza é investigador do Centro de Estudos Sociais (CES), coordenador do Núcleo 

de Estudos para a Paz e professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
Entrevista concedida em Coimbra em 25 de junho de 2009. 
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De acordo com o referido documento, podemos criar inúmeras teorias, pôr 

em prática diversas políticas, justificar as desigualdades com as mais sofisticadas 

técnicas, mas há uma verdade essencial que é a de que somos todos iguais. Esse 

princípio deve ser respeitado e cultivado. É isso que motiva as pastorais, os 

movimentos populares, as organizações e os grupos sociais a lutarem pelos direitos 

humanos, o que implica necessariamente a erradicação do trabalho escravo, a mais 

flagrante de todas as oposições entre trabalho e dignidade.  

 As pessoas não deveriam trabalhar por mera obrigação, mas principalmente 

porque é através do trabalho que se põe em marcha um projeto e um sentido para 

a sua existência. Por essa razão, o trabalho não pode ser alienante, nem 

desrespeitar a integridade física e moral, nem retirar o direito ao lazer ou a estar 

com as pessoas mais queridas. Ele não pode colocar o ser humano em situação de 

humilhação pela falta de segurança, pelas más condições de higiene ou 

remuneração injusta. Também não deve condenar ninguém à miséria quando ficar 

doente ou velho.  

No que diz respeito ao trabalho escravo, se estabelece uma relação de poder 

asfixiante e desequilibrada entre os trabalhadores e seus “proprietários”, os quais 

tendem a transformá-los em coisas. Se não houver uma luta dirigida à aplicação de 

leis e de normas, bem como medidas preventivas – reforma agrária e agrícola, 

educação de qualidade para todos, distribuição de renda, conscientização e 

organização dos trabalhadores, etc. – não haverá qualquer avanço na linha dos 

direitos e da dignidade.  

O trabalho e o trabalhador só deixarão de ser tratados como mercadorias 

quando o ser humano não for mais visto como uma peça na engrenagem do 

sistema capitalista; quando o trabalho garantir condições para satisfazer as 

necessidades básicas de “pão” e “poesia”. Tratado como mercadoria, o trabalho se 

descaracteriza em sua essência, subtraindo a dignidade e a criatividade de quem o 

realiza. Não é correto, nem justo ou apreciável que o trabalho em excesso ou mal 

remunerado, bem como a falta dele se transforme em causa de opressão e 

exclusão.  

Na complexidade do mundo do trabalho, como entendem a CPT e o SPM, 

importa fortalecer as formas solidárias, éticas e justas de trabalhar. Não basta 

buscar uma alternativa dentro da economia de mercado; é necessário uma 

alternativa ao mercado capitalista. Nesse sentido, é significativo o conceito de 
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trabalho decente, formalizado pela OIT em 1999. Ele aponta a necessidade da 

melhoria da qualidade do emprego, com remuneração justa, amparada pelas leis 

trabalhistas, que permita uma vida digna. Em outras palavras, significa que o 

trabalho não pode ser uma mercadoria que se compra e vende, nem uma 

alienação, mas um ato criativo, de prazer e realização humana.   

 

6. Construindo “redes” contra o trabalho escravo 

 

 A intervenção por parte dos novos abolicionistas na superexploração e no 

trabalho escravo ocorre no âmbito nacional e internacional. No primeiro, 

apresentei algumas ações de um leque amplo das pastorais sociais junto aos 

trabalhadores. No segundo, há denúncias aos organismos internacionais (ONU, 

OIT, OEA...) de violação aos direitos humanos e trabalhistas, situações de trabalho 

escravo, degradação ambiental etc. Nessa gama de ações, é importante perceber a 

questão das redes. 

Não cabe aqui aprofundar sobre as articulações feitas pela CPT com o SPM e 

destes com outros organismos da sociedade civil e do Estado. Todavia, serão 

pinçadas algumas ações dessas pastorais. Assim, espera-se dar mais visibilidade 

aos seus limites e potencialidades, bem como às diferentes questões que são 

inerentes às redes.297 Vale destacar a relevância das vozes dos sujeitos envolvidos 

no processo. Serão abordadas ainda, de forma objetiva, as potencialidades dessa 

possível rede para atenuar a precarização do trabalho e da dignidade humana. 

O conceito de rede foi amplamente trabalhado por vários pensadores, em 

diferentes abordagens disciplinares como a Geografia, a Economia, a Sociologia, a 

Biologia, a Antropologia e a Psicologia Social. Ilse Scherer-Warren (1999:22) 

afirma: “Da Biologia e da Ecologia é importada a idéia de rede como tecido social 

ou como rede energética. Das Ciências da Computação vem noção de redes de 

informação”. Segundo esta pesquisadora, como o conhecimento é dinâmico, 

diferentes autores vêm combinando de maneira variada as contribuições 

disciplinares que lhes parecem válidas, tornando as abordagens cada vez mais 

                                                 
297. Segundo Ilse Scherer-Warren (1999:21), “o conceito de redes, embora incorporado pelas 

Ciências Sociais desde a década de 1940, vêm-se constituindo, nos anos recentes, num 
paradigma de análise bastante usado, porém com significados diversos. O termo rede é 
utilizado tanto pela ciência, como conceito teórico ou metodológico, quanto por atores sociais 
que passaram a empregar essa noção para se referirem a determinado tipo de relação ou 
prática social. Portanto, uma proposta de análise de redes requer situar-nos em relação às 
diferentes abordagens disciplinares e utilizações metodológicas ou operacionais do conceito”. 
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multidisciplinares. No que diz respeito ao conceito de rede, Scherer-Warren 

(1999:26) afirma que 
 

Melucci (1989) introduz a idéia de rede como uma área de 
movimento, formada por pequenos grupos e indivíduos que 
compartilham de uma identidade coletiva e de uma cultura de 
movimento, comportam mensagens simbólicas que desafiam os 
padrões dominantes, propondo inovações culturais. Redes 
submersas, baseadas em códigos culturais e solidariedades 
construídas no cotidiano, podem tornar-se redes com 
visibilidade (articulações políticas) quando pequenos grupos se 
mobilizam para interferir nas políticas públicas. 

 
  

Para a autora, a análise em termos de redes de movimentos implica buscar 

as formas de articulação entre o local e o global, entre o particular e o universal, 

entre o uno e o diverso, nas interconexões das identidades dos atores com o 

pluralismo. “Enfim, trata-se de buscar os significados dos movimentos sociais num 

mundo que se apresenta cada vez mais como interdependente, intercomunicativo, 

no qual surge um número cada vez maior de movimentos de caráter transnacional, 

como os de direitos humanos, pela paz, ecologistas, feministas, étnicos e outros” 

(Scherer-Warren, 1999:27). 

 O SPM e a CPT, em São Paulo, desenvolvem ações conjuntas para atingir os 

seus objetivos. No que tange às pastorais sociais, segundo o padre Alfredo 

Gonçalves, “elas estão mais ou menos articuladas, têm encontros nacionais e 

estaduais. Em São Paulo, tem o fórum das pastorais sociais. Isso funciona mais ou 

menos.”298 Sobre a relação do SPM com a CPT, segundo o padre Antonio Naves299, 

há um trabalho articulado, entretanto “só não é mais articulado ainda por 

deficiência da CPT, ou seja, nossa. Mas o SPM tem um interesse muito grande, eles 

estão preparados e têm um bom conhecimento sobre o estado de São Paulo”. E 

conclui: “No geral, eu posso dizer que é um trabalho muito bom, sério e tem 

contribuído com a CPT”. 

 Alguns dos entrevistados destacaram que na atualidade, o trabalho 

articulado entre as pastorais é a grande novidade. No passado, na década de 1970, 

por exemplo, cada pastoral social cuidava de um setor. Então, Pastoral Carcerária 

cuidava somente dos presidiários; Pastoral da Mulher se ocupava somente com a 

                                                 
298. Entrevista concedida em 04 de agosto de 2009. 
299. Entrevista concedida em 31 de agosto de 2009. 
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mulher e assim por diante. Para Rafael da Silva300, “hoje a gente percebe que não 

dá para ficar assim e que, no fundo, a nova perspectiva de busca passa por esse 

entrecruzamento, porque a Pastoral do Migrante vai acabar lidando com a questão 

do operário, do trabalhador, da mulher, do preso, porque o preso é o migrante, é o 

trabalhador, é a mulher. Isso tudo está conectado”. Ainda para ele,  
 

o trabalho conjunto das pastorais sociais tem que acontecer na 
prática, porque no fundo é a grande perspectiva de caminho, é 
essa interpelação que vem da própria profecia se você quer 
enxergar profecia aí. Ou seja, eu sozinho com a minha pastoral 
não vou fazer interpelação profética. Fazer interpelação 
profética passa quando a própria vida do pobre, das condições 
da pobreza, da miséria, da fome, de toda essa realidade, apontar 
que ela vem de um contingente da situação de migração forçada, 
de expropriação, de roubo de terra, de perda de direitos, de 
questões salariais, de má distribuição de renda...  

 
 

No trabalho conjunto com outras entidades, a CPT São Paulo atua com 

alguns sindicatos junto aos trabalhadores canavieiros, como por exemplo, na 

região de Bauru/SP, mas sofrem represálias dos usineiros, conforme relata Abel 

Barreto 301: “Aqui só tem a CPT junto com o sindicato que combate o trabalho 

escravo e por isso nós sofremos grande represália. Pra você ter uma idéia eu já 

escapei três vezes de atentado a tiros. Veja o drama de combater isso pra valer”.  E 

ainda: “Já sofri várias ameaças e boicote ao sindicato com as usinas contratando 

pessoas de outras cidades e não da minha”.  

Maria Luz302 explica o porquê dessa relação: “O Abel entrou no sindicato 

através da CPT. Então a gente tem um trabalho conjunto, ele como representante 

do sindicato e eu da CPT. Mas isso não acontece na maioria das regiões porque os 

sindicatos muitas vezes nem conhecem o agente da CPT e preferem nem conhecer, 

nem ter contato”. Há alguns elementos que favorecem tal prática: eles mantêm 

uma relação democrática; possuem a mesma etnia, com uma base social e cultural 

comuns; pertencem às classes populares e orientam-se pelos mesmos princípios 

ideológicos.  

A CPT se relaciona de forma mais ou menos articulada com outras pastorais 

sociais, com alguns sindicatos, com movimentos sociais como o MAB e o MST, 

auxiliando estes últimos na organização de assembléias, cursos, marchas, 

                                                 
300. Entrevista concedida em 24 de setembro de 2010. 
301. Entrevista concedida em 20 de novembro de 2008. 
302. Entrevista concedida em 20 de novembro de 2008. 
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ocupações de latifúndios e de prédios públicos, acampamentos, etc.. A sua atuação 

junto ao Ministério Público do Trabalho acontece com denúncias plurais e com 

ações visando conscientizar os trabalhadores dos seus direitos.  

Nessa ótica, padre Severino Diniz303 afirma: “Nós distribuímos uma cartilha 

do Ministério Público sobre os direitos do trabalhador. São cinco mil cartilhas este 

ano entregues na mão de cada um deles na nossa região”. Ele enfatiza: “Essa 

cartilha faz parte da campanha de combate ao trabalho escravo e degradante do 

Ministério Público do Trabalho do Brasil. Ela foi feita pelo Ministério Público”. 

As parcerias e atividades em conjunto acima destacadas são inerentes à CPT 

no estado de São Paulo. Todavia, o envolvimento dessa pastoral com os cortadores 

de cana e sua articulação de trabalhos em conjunto com outras entidades ainda é 

muito recente, ficando circunscrito somente a três regiões: Bauru, Promissão e 

Pontal do Paranapanema, conforme relato de seus membros.  

Essa opção de alguns sujeitos da CPT como o padre Severino Diniz, Maria 

Luz e padre Antonio Naves, ocorreu muito mais pela expansão do monocultivo da 

cana-de-açúcar e por iniciativa própria do que pelas diretrizes e orientações da 

CPT nacional. Nessa direção, o depoimento do padre Severino Diniz304 é 

elucidativo: “Nos últimos quatro anos, nós então pegamos como tarefa esse 

trabalho junto aos trabalhadores assalariados rurais, principalmente os migrantes, 

por causa do avanço da cana na nossa região e talvez também influenciado pela 

minha participação por eu ser migrante.” 

No estado de São Paulo, o envolvimento e atuação da CPT com os 

cortadores de cana e os poucos trabalhos articulados com outras entidades estão 

relacionados, entre outros fatores, à própria identidade desta pastoral. Como já 

destacado, a regional São Paulo esteve historicamente mais envolvida nas lutas 

pela terra, que é sua principal bandeira. Nesse sentido, conforme relatos dos 

membros da CPT, a equipe Bauru, por exemplo, sempre atuou junto aos 

trabalhadores rurais. E, segundo o padre Severino Diniz305, “nós de Promissão, 

fizemos muito trabalho ligado ao sem-terra, aos acampados, assentados e aos 

agricultores familiares, inclusive temos associação de agricultores familiares.” 

O SPM em São Paulo, por ter uma identidade mais voltada aos 

trabalhadores migrantes, difere da CPT, sobretudo, no que diz respeito ao apoio 

                                                 
303. Entrevista concedida em 15 de janeiro de 2009. 
304. Idem. 
305. Ibidem. 
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oferecido aos trabalhadores canavieiros e aos trabalhos desenvolvidos em parceria, 

articulados com outras entidades, organismos e órgãos da sociedade civil e do 

Estado. De acordo com seus agentes de pastoral, há um trabalho em parceria com 

pesquisadores, nas publicações impressas de livros, revistas, cadernos de 

formação, boletins etc. e também produções virtuais como artigos, o próprio site 

do SPM e outros. Nos últimos anos, foram produzidas várias obras por iniciativas 

pessoais e que tem parceria com o SPM.  

José Roberval da Silva esclarece que a pastoral não é a protagonista final 

dos escritos. Ela proporciona que materiais sejam publicados e respeita essas 

autonomias. Nessa ótica, ele afirma: “Por exemplo, o Beto Novaes lá do Rio de 

Janeiro (UFRJ) faz todo o material, o qual tem uma proposta de ser refletido com 

trabalhadores e agentes. Os seus livros, documentários etc. são produzidos para 

servir de discussão para essa realidade. É um movimento de prática e teoria, é um 

ciclo”. Na avaliação de Roberval306, “isso tem sido muito positivo. Oficinas foram 

feitas com grupos mistos: jovens, estudantes, professores, sindicalistas, 

trabalhadores da cana”. E acrescenta: 
 

Esse assunto já foi levado no Fórum Social Mundial;307 no 
Fórum das Migrações; em seminários e pastorais sociais. Então 
quando deu recentemente essa questão desse grande escândalo 
das mortes na cana, aí houve um avanço maior ainda, no sentido 
de entender mesmo os mecanismos, de aprofundar a questão 
dos direitos sociais e dos direitos humanos. A gente sentiu que 
avançou bastante esse diálogo social, tirou daquele silêncio as 
mortes silenciosas. 
 

 
O SPM, tendo sua identidade, objetivos e estratégias próprias, além dos 

trabalhos articulados citados, desenvolveu ainda tantos outros, convergindo com a 

CPT em alguns aspectos. De forma sintética, a “Pastoral do Migrante” participa de 

processos de construções coletivas, a partir de projetos comuns, em âmbito local, 

regional, nacional e internacional. As parcerias acontecem com as pastorais sociais 

                                                 
306. Entrevista concedida em 04 de junho de 2010. 
307. “Enquanto utopia, o Fórum Social Mundial (FSM) caracteriza-se, como já afirmei, pela sua 

defesa da existência de uma alternativa ao pensamento único, antiutópico, próprio da utopia 
conservadora do neoliberalismo. O FSM é uma utopia radicalmente democrática que celebra a 
diversidade, a pluralidade e a horizontalidade (...). Devo sublinhar, contudo que a novidade da 
utopia tem conseguido, até agora, superar as divergências políticas. Contrariamente ao que 
sucedeu com o pensamento e a prática de esquerda na modernidade capitalista ocidental, o 
FSM conseguiu criar um estilo e uma atmosfera de inclusão e de respeito em relação às 
divergências, um estilo e uma atmosfera que tornam bastante difícil que as diferentes ações 
políticas se auto-excluam sob o pretexto de estarem a ser excluídas” (Santos, 2005:87).  
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da CNBB, Campanha Jubileu Sul/Brasil, Consulta Popular, Grito dos Excluídos, 

Movimento dos Sem-Terra, Universidades, Centros de Estudo, Assembléia 

Popular, Marcha Mundial das Mulheres, Fórum Mundial das Migrações, entre 

outros.308 

 As iniciativas da CPT e do SPM, com relativo êxito, dão uma dimensão das 

possibilidades que se abrem no processo de construção de redes. Estas deverão ser 

tecidas englobando pastorais sociais, sindicatos, centrais sindicais, órgãos 

governamentais, universidades, enfim, todos os órgãos e organizações sociais que 

atuam no setor sucroalcooleiro contra as injustiças sociais. Segundo os 

entrevistados, as redes são fundamentais no enfrentamento do trabalho escravo. 

Para Maria Silva (2007:81), 
 

 a construção da rede será um fator extremamente importante 
para obrigar a aplicabilidade do PAS (Fundo de Assistência 
Social, prevista pela lei federal nº 4.870, de dezembro de 1965), 
o qual prevê que os municípios onde há plantação de cana e 
usinas de açúcar e álcool recebam, respectivamente, 1% do 
faturamento da cana, 1% do açúcar e 2% do álcool. Essa lei, 
embora em vigor, é letra morta para a contabilidade das 
empresas. Nos objetivos da rede deve constar também a luta 
pela Reforma Agrária, sobretudo nas áreas de origem dos 
migrantes. Nesse sentido, haveria a diminuição da oferta de 
mão-de-obra para as empresas e, conseqüentemente, a 
imposição de novas relações de trabalho.  
 

 

Como se pode perceber, as redes abrem várias possibilidades. Elas 

permitem intervir em problemas locais relacionados diretamente ao setor 

sucroalcooleiro e também em questões mais amplas e complexas como a reforma 

agrária. Por si só, a constituição destas redes não erradica a precarização do 

trabalho escravo na cana-de-açúcar, mas, certamente ajuda atenuar o sofrimento e 

as mortes dos trabalhadores no eito.   

 As potencialidades das redes para melhorar a vida dos canavieiros são 

significativas. Todavia, embora venham ocorrendo várias iniciativas na sua 

construção há ainda um longo caminho a ser percorrido, com muitos desafios para 

as pastorais sociais.  Na avaliação dos agentes de pastoral, isso se deve a inúmeros 

fatores. Maria Luz309 afirma: “Cada entidade ou órgão quer ver o seu próprio 

umbigo e não consegue se unir. Embora os objetivos sejam os mesmos, cada um 

                                                 
308. Cf. Folder do SPM intitulado “Serviço Pastoral do Migrante”, s.d. 
309. Entrevista concedida em 20 de novembro de 2008. 
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fica vendo o seu lado e não se preocupa com o trabalho do outro. Então eu fico 

fazendo um trabalho que acaba se tornando pequeno e a gente não consegue 

atingir a todos. Se juntar, nós vamos conseguir, mas dessa maneira é impossível”. 

Rafael da Silva310 destaca o significado das redes de trabalho e seus 

elementos norteadores:   
 

A gente se conecta, mas eu tenho o meu departamento e você 
tem o seu, mas o que está nessa conexão que eu estou querendo 
dizer é que a grande perspectiva de saída passa pelo trabalho 
conjunto que tem como marco fundamental: o estabelecimento 
do que é comunidade, a luta por questões de justiça e a prática 
de solidariedade. Estes são os três elementos norteadores pra 
esse trabalho comum. Eu posso ser, por exemplo, da Pastoral do 
Migrante, mas eu trabalho a causa operária, junto com a leitura 
de gênero e a causa da mulher.  
 

 

 Os entendimentos acerca dessa questão são variados. Para Abel Barreto311, 

“o problema está na concepção de cada entidade. O MST tem uma maneira, a 

FERAESP312 tem outra. Então, às vezes os caminhos de cada um são diferentes. O 

que falta é pegar a diferença de cada um desses grupos e nessa diversidade toda 

buscar a união.” A compreensão de Abel é de que os trabalhos das pastorais, 

sobretudo do SPM, são muito localizados, independentes dos sindicatos e estes 

agem da mesma forma. “No campo, o grande problema é não juntar as forças: o 

sindicato, a federação, a Pastoral do Migrante, o próprio MST pra organizar e 

ajudar a conscientizar esses trabalhadores pra eles irem ocupar a terra”. 

 Padre Antonio Naves313 reconhece a dificuldade de a CPT atuar em rede com 

outros órgãos e entidades da sociedade civil para combater o trabalho escravo. Isso 

se deve à falta de recursos financeiros e de pessoal. Ele destaca como questão 

central o método adotado em cada entidade. Segundo ele,  
 

o método da CPT é bom. Não tem presidente nem tesoureiro, é 
sempre comissão, colegiado. Não tem personalismo. É um 
método bom porque puxa a participação de todos, mas por isso 
mesmo, é mais lento. A gente percebe que outras entidades 
também têm muita luta. Às vezes o método que elas têm é de 
presidente, de direção. Então você vai conversar com uma 
entidade pra fazer uma ação conjunta e seus membros dizem: 
“nós temos que conversar com a direção, com o presidente” e aí 

                                                 
310. Entrevista concedida em 24 de setembro de 2010. 
311. Entrevista concedida em 20 de novembro de 2008. 
312. Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo. 
313. Entrevista concedida em 31 de agosto de 2009. 
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as coisas vão demorando, irritando. O atrito é grande, sai faísca. 
Então isso é ruim.  
 
  

 Há consenso entre os agentes do SPM e da CPT das muitas dificuldades em 

construir redes. Para Roberval Freire, outro fator agravante é a falta de religiosos 

envolvidos, uma vez que a Igreja Católica não está formando pessoas para esse tipo 

de trabalho. Segundo ele314, “as pastorais reclamam que poucos são os 

seminaristas e recém-ordenados que estão atuando em situações de conflitos, com 

presos, cortadores de cana e moradores de rua. Trata-se de um problema de 

formação e também de opção da Igreja que passou a privilegiar movimentos mais 

espiritualistas.” 

 A falta de pessoal para atender às demandas dos trabalhadores nos seus 

locais de origem e destino é um grande desafio para o SPM, que busca multiplicar 

encontros de articulação entre as regiões e estabelecer estratégias para enfrentar 

essas realidades. Roberval Freire julga ser necessário “não só pensar o trabalho da 

equipe local porque isso já não se sustenta. É preciso traçar um plano articulado, 

ter metas de ação com projeção política. No trabalho em rede não basta haver 

articulação ‘por cima’. É fundamental que os trabalhadores participem porque 

senão o discurso descola e os objetivos não serão atingidos. Tem que entender o 

que está acontecendo, como o trabalhador está pensando o corte da cana. Então 

essa é uma grande dificuldade”.315 

  Além desses desafios, falta apoio financeiro e de espaço físico por parte de 

algumas dioceses. Para Roberval, não adianta só o apoio moral e espiritual. Ele 

afirma: 
 
 

Quando falam ‘aqui não tem migrante’ é que não entendem que 
o migrante está circulando, ele vem de longe. Claro que ali não 
tem migrante porque os dali são os fixos, parece piada (risos), 
mas existe uma tentativa de fechar os olhos pra essa realidade. 
Os usineiros ajudam também as prefeituras, as igrejas, 
comprometendo assim uma opção mais crítica. Eles são os 
benfeitores e fazem as festas da cidade. É a elite que aparece ali 
pra ser sempre bajulada, se bem que hoje eles nem aparecem 
mais nos locais. Os caras estão ‘no alto’ que eles vão 
desaparecendo, viajando pra outros países, abrindo outros 
mercados. 316 

 

                                                 
314. Entrevista concedida em 04 de junho de 2010. 
315. Idem. 
316. Ibidem. 
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 Os desafios das pastorais sociais são de diferentes ordens. Além dos já 

apresentados, destacam-se ainda os problemas enfrentados pelos jovens em seus 

locais de origem. Há muita dificuldade para eles serem inseridos no mercado de 

trabalho, restando-lhes somente o setor sucroalcooleiro na condição de cortadores 

de cana. Dessa forma, o circuito é reproduzido e o capital é alimentado. No 

entendimento dos sujeitos do SPM, para além da lógica da usina, é fundamental 

um questionamento mais profundo e abrangente, levando-se em consideração as 

questões estruturais e estruturantes do modelo vigente. 

 A construção de redes depende de condições históricas e da predisposição 

das diversas entidades, organismos, sujeitos da sociedade civil e do Estado. Padre 

Antonio Peres afirma: “Estamos tentando reconstruir uma rede de relações, 

juntando os cacos depois da derrocada da década de 1990. Ainda sofremos as 

conseqüências desse abalo do ânimo e das ideologias. Quer dizer, houve uma 

acomodação. Pensar em rede hoje numa sociedade tão fragmentada é desafio pra 

nós”.317  

Padre Severino Diniz esclarece que há vários trabalhos desenvolvidos pela 

CPT com outros organismos e entidades. Entretanto, diz que não existe uma rede 

para resistir ao agronegócio. Ele aponta duas causas para esse fato: a questão do 

receio da perda de poder e do pouco envolvimento de outras denominações 

religiosas. Em suas palavras: “São poucas as Igrejas que estão juntas nessa luta: 

Luterana, Metodista, Deus é Amor, Assembléia de Deus e Presbiteriana. Mas em 

nível do estado de São Paulo não tem um levante em nome de Jesus Cristo, 

dizendo não ao trabalho escravo.”318 Entre os limites das pastorais para 

desenvolver um trabalho em redes sociais está o apego ao passado. Para Rafael da 

Silva319  
 

muitos não acordaram para isso porque ainda estão naquela 
conotação do saudosismo do período da pastoral social da 
década de 1970. E, quando eles conseguirem enxergar e dizer: 
eu sou da Pastoral do Migrante, mas eu também sou da Pastoral 
Operária, da Pastoral da Mulher, da Pastoral Carcerária, da 
Pastoral da Criança, então eles vão perceber que a interpelação 
da profecia está aí, vão ter que buscar um caminho solidário e 
comunitário. Nós ainda estamos na esfera do individualismo e 
da chamada ‘globalização pastoral’ ou ‘pastoral globalizada’. E aí 

                                                 
317. Entrevista concedida em 13 de agosto de 2009. 
318. Entrevista concedida em 15 de janeiro de 2009. 
319. Entrevista concedida em 24 de setembro de 2010. 
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só se comenta, se departamentaliza e se cria individualismos. E 
por aí não passa profecia. 

 
 
 A construção de um trabalho articulado em redes a partir das pastorais 

sociais poderá contribuir na transformação social e oportunizar uma vida mais 

digna aos canavieiros. Na visão de membros das pastorais, as mudanças sociais e 

políticas precisam ocorrer de modo lento e gradativo através de revolução das 

práticas cotidianas, onde os trabalhadores devem juntar forças, criar consciência e 

resistência.  A grande mudança consiste em cada pastoral fazer o seu “trabalho de 

formiguinha” de forma articulada com outras pastorais, entidades, grupos, 

organismos e organizações.  

 
 

7. Sindicalismo: a crise de identidade 
 

 

Os desafios são muitos na construção das redes. Os sujeitos entrevistados da 

CPT e do SPM, bem como do Ministério Público Federal constatam dificuldades 

em desenvolver trabalhos articulados com a maioria dos sindicatos.  Padre Alfredo 

Gonçalves320 acredita que, nos últimos anos, os sindicatos deram uma virada 

muito grande. “Nas cidades, o sindicato se tornou entidade de resultados. Hoje é 

muito difícil diferenciar a Força Sindical da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT). No campo, o peleguismo é forte. É muito difícil encontrar um sindicato que 

defenda o trabalhador contra a usina, a agroindústria e o agronegócio. Quando 

existe, dura pouco. O sindicato perdeu o poder de barganha devido à banalização 

do próprio trabalho”. 

 Na mesma linha, Ricardo Antunes (1995) entende que o sindicalismo de 

resultados nasceu da confluência de duas atuações sindicais que vivenciaram 

trajetórias distintas e que, na segunda metade da década de oitenta, abraçaram o 

mesmo projeto. Entre as lideranças mais significativas estão Luís Antonio de 

Medeiros, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e Antonio 

Rogério Magri, na época presidente do sindicato dos Eletricistas de São Paulo. 

Para Antunes (1995:38-39), “a confluência destes dois líderes sindicais permitiu a 

formação, no Brasil, de uma nova direita no movimento sindical, distinta do velho 

                                                 
320. Entrevista concedida em 04 de agosto de 2009. 
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peleguismo e perfeitamente inserida na onda neoliberal que penetrou também no 

movimento sindical em nosso país”. E continua: 

 

Alguns dos pontos centrais do seu ideário são: reconhecimento 
da vitória do capitalismo e da inevitabilidade da lógica do 
mercado; a limitação e restrição da luta sindical, que deve ater-
se à busca de melhorias nas condições de trabalho, não cabendo 
aos sindicatos extrapolarem esse âmbito da luta; o papel da ação 
política cabe exclusivamente aos partidos, que devem ser 
totalmente desvinculados da ação sindical; o Estado deve 
reduzir a sua ação, em favor de uma política privatizante. Estes 
pontos básicos, aliados a uma estratégia que recusa o confronto 
e procura extrair resultados imediatos nas ações práticas, 
calculadas para que não extrapolem o âmbito da negociação, 
conformam uma feição neoliberal e, portanto, burguesa, no seio 
do movimento sindical brasileiro. 

 
  
 No projeto neoliberal vigente, no qual o sindicalismo de resultados é um 

componente, os entrevistados incluem as duas principais centrais sindicais do 

Brasil. Dessa forma, não conseguem mais diferenciar, por exemplo, a Força 

Sindical da CUT, pois ambas se tornaram “farinha do mesmo saco”.  Nessa ótica, 

para Antunes (1995:40-41) “a fundação da Força Sindical (que contou com o apoio 

de cerca de trezentos sindicatos, duas confederações e vinte federações), no início 

de 1991, caminha no sentido de consolidar o projeto neoliberal do sindicalismo de 

resultados (...) de modo que já é possível prever um quadro onde duas centrais 

disputarão o cenário sindical brasileiro: a CUT e a Força Sindical”. 

A realidade atual, como nos lembra Antunes, apresenta um quadro crítico. 

O sindicalismo da força sindical, com forte dimensão política e ideológica, 

preenche o campo sindical da nova direita, da preservação da ordem, da sintonia 

com o desenho do capital globalizado, que nos reserva o papel de país moderador, 

sem tecnologia própria, sem capacitação científica, dependente totalmente de 

recursos externos. Quanto à CUT, na avaliação de Ricardo Antunes (1995:53), o 

quadro também é de grande apreensão. Para este autor, 
 

 

ganha cada vez mais força, dentro da Articulação Sindical, a 
postura de abandono de concepções socialistas e 
anticapitalistas, em nome de uma acomodação dentro da ordem, 
daquilo que, dizem, é o possível. O culto à negociação, às 
câmaras setoriais, ao programa econômico para gerir pelo 
capital a sua crise, insere-se num projeto de maior fôlego, cujo 
oxigênio é dado pelo ideário e pela prática social democrática. 
Trata-se de uma crescente definição política e ideológica no 
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interior do movimento sindical. É uma postura cada vez menos 
respaldada numa política de classe. E cada vez mais apoiada 
numa política ‘para o conjunto do país, o país integrado do 
capital e do trabalho’. 
 

 
  A avaliação do padre Severino Diniz321 sobre os sindicatos converge com à 

apresentada acima. Em suas palavras, “a maioria dos sindicatos da nossa região 

são pelegos, são mais patronais do que dos trabalhadores. A mesma pessoa está há 

20, 30, 40 anos na presidência. Então esse sindicato não serve para os 

trabalhadores”. Na questão em relevo, autoridades públicas têm percepção 

semelhante às apresentadas pelos referidos religiosos. Dimas Moreira da Silva322 

afirma: “Nós não temos, no meio rural, verdadeiros sindicatos que trabalhem em 

prol do trabalhador, com exceção, aqui no estado de São Paulo, de meia dúzia 

deles. O resto existe somente pra cobrar taxa assistencial e confederativa”. 

Constata-se que membros da CPT, do SPM, magistrados e alguns 

sindicalistas têm uma visão crítica em relação ao papel dos sindicatos junto aos 

trabalhadores da cana-de-açúcar no Brasil e, de forma especial, no estado de São 

Paulo. Nessa direção, a sindicalista Carlita da Costa323 destaca a importância de 

órgãos governamentais eficientes e tece críticas contundentes a atuação dos 

sindicatos. “Ai desses trabalhadores se não fosse o empenho do Ministério Público 

Federal e do Ministério do Trabalho, que põem a cara, vão e multam. Chega ao 

ponto de terem que vigiar o sindicato por não fazerem a sua função. Muitas vezes 

as operações que estes Ministérios fazem precisam ser escondidas do sindicato, 

porque eles podem avisar previamente as usinas”. 

A percepção de Carlita é a de que os sindicatos dos trabalhadores rurais não 

cumprem os seus objetivos fundamentais: organizar, conscientizar, reivindicar e 

lutar com os trabalhadores. No entanto, os sindicalistas vão além: agem em favor 

dos capitalistas e contra o trabalho das autoridades governamentais, avisando 

antecipadamente os empresários sobre inspeções por órgãos governamentais a 

serem realizadas nas usinas.  

                                                 
321. Entrevista concedida em 15 de janeiro de 2009. 
322. Entrevista concedida em 09 de fevereiro de 2009. 
323. Carlita da Costa cursou até a quarta-série. É diretora-presidente do Sindicato dos Empregados 

Rurais Assalariados de Cosmópolois e diretora da Federação dos Empregados Rurais 
Assalariados do Estado de São Paulo (FERAESP).  Entrevista concedida em Cosmópolis/SP, dia 
09 de fevereiro de 2009. 
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As expressões utilizadas acima como: “sindicatos pelegos” ou “são mais 

patronais do que dos trabalhadores” e outras, merecem uma análise mais 

detalhada. Há diferentes interpretações por parte dos estudiosos sobre essa 

questão. Por não ser este o foco principal dessa pesquisa, limito-me a apresentar 

uma breve análise sobre o assunto. No entendimento de Claudinei Coletti (1998), o 

peleguismo deve ser entendido na relação de dependência entre sindicalismo 

oficial e Estado. Trata-se de sindicalistas que mantêm uma estreita vinculação com 

o Ministério do Trabalho, constituindo-se em seu “agente oficioso” na organização 

sindical corporativa. Em outras palavras, Coletti (1988:80) afirma: 
 

O ‘pelego’ se comporta como uma subclasse do funcionalismo 
pois, sem pertencer necessariamente aos quadros ministeriais, 
age de conformidade com os padrões mais convenientes ao 
Ministério do Trabalho. (...) Como bem observa Armando Boito 
Jr., ‘o pelego não é um sindicalista amarelo, dependente e 
subordinado às direções das empresas’, ainda que isso possa 
facilmente acontecer. Como dependentes que são, 
fundamentalmente, da burocracia do Estado e do próprio 
governo, podem, dependendo dos interesses e da política 
governamental do momento, tomar iniciativas que se choquem 
com os interesses imediatos dos patrões. 

 

O autor entende ainda que o elemento essencial para a definição do 

peleguismo, portanto, é o “governamental”, não estando, em hipótese alguma, 

excluída a possibilidade da existência de um “peleguismo governamental-

patronal”. Para Coletti, equivoca-se quem define o sindicalista pelego 

simplesmente como aquele “que passa para o lado do patrão”. Quanto ao tempo de 

permanência no cargo de dirigente sindical, este não pode ser tomado como o 

elemento essencial na definição do “pelego”. 

Como se pode constatar nos depoimentos, desenvolver um trabalho em 

parceria ou construir redes com os sindicatos – identificados como “pelegos” – 

para apoiar os canavieiros é algo muito difícil, para não dizer impossível. Mesmo 

entre os trabalhadores, há percepções variadas nessa questão, mas de forma geral 

paira no eito certa desconfiança em relação aos sindicatos. Assim, o depoimento de 

um trabalhador (não identificado) é ilustrativo: “Não sei se é sorte ou azar, mas até 

agora não recebemos nenhuma visita do sindicato na roça. Acho que eles pensam 

que está tudo às mil maravilhas para os cortadores de cana. E vejam só, todos os 
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meses vem descontada nossa contribuição”.324 A mesma fonte traz mais um 

depoimento elucidativo de outro trabalhador (não identificado): “esses dias o 

pessoal do sindicato foi na roça, ouviu as reclamações dos trabalhadores e fez suas 

exigências, dizendo como devia ser o trabalho. Já no outro dia tivemos que fazer 

como o fiscal queria. Não adiantou nada”. 

A partir dessas vozes, é possível depreender: a presença mínima dos 

sindicalistas no eito e críticas em relação a eles; a injustiça praticada através da 

contribuição sindical; a ineficácia das reivindicações do sindicato; a falta de apoio 

aos trabalhadores no eito. Para os entrevistados, há sindicalistas que usam os 

canavieiros financeiramente para a manutenção das respectivas entidades de classe 

e, em determinados casos, em beneficio próprio, se auto-promovendo. 

Essa realidade é caracterizada por alguns como “neopeleguismo”. Para o 

poeta Ferreira Gullar325, “o processo histórico mostra que, se a classe operária foi, 

no passado, a esperança dos revolucionários de esquerda para derrotar o 

capitalismo, hoje, serve como poder de barganha da elite sindical que, graças a ela, 

conquistou posições importantes no aparelho de Estado, tornando-se uma espécie 

de nova classe – os ‘neopelegos’”.  

Na visão dos entrevistados, a maioria dos sindicatos abandonou a classe 

trabalhadora em termos de lutas, conscientização política, reivindicação etc., 

tornando-se conivente com os dominantes. Mas, o que os leva a agirem dessa 

forma? A resposta já foi dada por vários pesquisadores, com muita competência.326 

Aqui serão apontadas somente algumas percepções, a partir de diferentes vozes. 

No contexto canavieiro, padre Alfredo Gonçalves327 destaca alguns elementos que 

levaram ao enfraquecimento dos sindicatos: o exército de reserva de mão-de-obra, 

o poder das usinas e da bancada ruralista. Ele afirma: 
 

A pressão é muito grande, existem muitos trabalhadores, vem 
muito migrante da Bahia, do Ceará, do Pernambuco, do Piauí, 
do Maranhão pra São Paulo. Então o pessoal tende hoje a se 
alojar em pensões nas periferias das cidades e se oferecem 
como trabalhador. Com essa grande quantidade de 
trabalhadores, é muito complicado pro sindicato ter poder de 
barganha, a pressão sobre o trabalho é muito forte. É também 
muito forte o poder das usinas, as fusões, as aglomerações dos 
usineiros, a bancada ruralista, os ruralistas. Tudo isso deixa os 

                                                 
324. Cf. Vozes do Eito.  São Paulo: SMP, p. 74. 
325. Cf. Jornal Folha de S. Paulo, 03/01/2010, E 8. 

326. Cf. Welch (2010); Santos (2008); Antunes (1995); Coletti (1998). 
327. Entrevista concedida em 04 de agosto de 2009. 
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sindicato como uma formiguinha. É muito complicado para o 
sindicato hoje enfrentar tudo isso. Um trabalho em rede com o 
sindicato é muito difícil, temos muito poucas respostas, salvo 
boas exceções.  
 

 

 Elísio Estanque328 compartilha do exposto acima no que respeita ao 

trabalho dos sindicatos em conjunto, articulados com outros organismos sociais. 

Em suas palavras, o sindicato “até agora não mostrou capacidade de conseguir se 

aliar a outros movimentos e a outras forças organizadas da sociedade civil que 

podem trazer algo de mais inovador à ação coletiva em defesa dos mais 

carenciados e dos mais desprotegidos deste mundo”. O pesquisador apresenta o 

seu entendimento para tal fato: 
 

Essa é uma crítica que nós temos dirigido a esse velho 
sindicalismo: ele burocratizou-se imensamente. Tornou-se por 
um lado corporativista e por outro muito burocrático; perdeu 
democraticidade interna; afastou-se da vida real dos 
trabalhadores de base e foi se revelando cada vez mais incapaz 
de organizar e de chamar a si os setores mais precarizados da 
força de trabalho: setores na margem da ilegalidade ou em 
condições precárias, as minorias de imigrantes, os setores 
jovens, enfim, o trabalho informal, os desempregados etc. foram 
deixando de ver qualquer vantagem em estar filiados no plano 
sindical. 
 

 

Na avaliação de Estanque, há a enorme pressão, o controle disciplinar 

apertado e o despotismo crescente em muitos setores produtivos por parte de um 

setor empresarial absolutamente insensível à questão social, que sempre rejeitou 

os canais de diálogo e de negociação internos. Portanto, o despotismo reforçou seu 

poder e a sua forma de recair sobre os trabalhadores, fragilizando ainda mais 

aqueles que já eram mais frágeis. Isso acentuou as dificuldades do sindicalismo. 

Deste modo, os setores mais precários são também os mais desorganizados, isto é, 

aqueles que têm mais razões de queixas em termos concretos. São também aqueles 

que olham com maior desconfiança ou indiferença para o papel dos sindicatos. Por 

isto o sindicalismo tornou-se mais frágil, fragmentado e corporativista.  

 Ainda na compreensão de Estanque, outro aspecto significativo que dificulta 

o surgimento de movimentos sociais mais amplos é o referencial marxista. Ele 

                                                 
328. Elísio Estanque é sociólogo e professor na Universidade de Coimbra desde 1985. Investigador 

do Centro de Estudos Sociais (CES), com diversos trabalhos realizados em torno da sociologia 
do trabalho, desigualdades sociais, classes sociais, movimentos sociais e estudantis, poder local, 
participação política e pública. Entrevista concedida em Coimbra, dia 02 de março de 2009. 
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argumenta: “A perda de centralidade no pensamento marxista no campo político-

ideológico contribuiu para fragilizar e tornar mais difíceis as condições de 

emergência de movimentos sociais amplos, onde essas alianças entre ONGs, 

movimentos ambientalistas, feministas, sindicais, de defesa das minorias étnicas, 

raciais, religiosas, sexuais e outros realmente tivessem uma seqüência, um 

seguimento e se reforçasse”.329 

Entre os grandes desafios presentes nesse cenário está a construção de uma 

rede transnacional contra-hegemônica ao poder nefasto do capital, tecida com 

entidades, órgãos, organismos e diferentes sujeitos da sociedade civil e do Estado, 

conforme disseram os agentes de pastoral. Há “olhares cruzados” entre os 

diferentes sujeitos. As pastorais sociais aqui destacadas vêem os sindicalistas 

paulistas, em sua maioria absoluta, como verdadeiros “pelegos”, sendo impossível 

tecer a rede. Representantes de Federações dos Trabalhadores avaliam o trabalho 

dessas pastorais como inócuos. Já alguns sujeitos do Ministério Público reclamam 

das poucas denúncias por parte dos agentes de pastoral. 

Os limites na construção de redes contra a superexploração, o trabalho 

escravo, a violação dos direitos humanos, a degradação ambiental etc. é um fato 

constatado. Contudo, se construídas, elas poderias se constituir como 

instrumentos de pressão para atenuar esses graves problemas. Entretanto, são 

raros os sujeitos entrevistados que têm esse entendimento. Sobre o papel das redes 

de movimentos, as palavras de Scherer-Warren (1993:122) são significativas: 

 

Todavia, a atuação destas redes de movimentos não se 
restringem à sua atuação no nível simbólico. Atuam, por um 
lado, tendo em vista a transformação da opinião pública, mas, 
por outro, almejam constituir-se em força de pressão ao sistema 
institucional e aos padrões dominantes contrários a estes 
princípios. Desta maneira, as redes se caracterizam como fontes 
de pressão, sobretudo no campo cultural e no campo político. 
 

 

A construção destas redes precisa ter como fio condutor o pluralismo 

organizacional e ideológico, nas quais os sujeitos possam participar de várias 

organizações ou redes. E é importante que os integrantes objetivem erradicar a 

pobreza e a miséria, a superexploração e a escravidão, a degradação ambiental, a 

violência, entre outros. Que tenham princípios éticos comuns, valorizem a 

                                                 
329. Idem. 
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comunidade, defendam a justiça para todos, exercitem a solidariedade, conforme 

afirmaram os depoentes das pastorais sociais. 

 Ainda nessa questão, segundo alguns dos entrevistados, para atuar nas 

redes sociais torna-se necessário atualização, haver mudança de mentalidade, estar 

aberto ao novo, ser solidário e, principalmente, reconhecer-se como sujeito 

inacabado. Sujeito em processo contínuo de aprendizado, de construção e 

reconstrução, fortalecendo uma cidadania sem fronteiras, articulando o local e o 

global na perspectiva da emancipação social. 

 A CPT e o SPM, apesar dos grandes desafios que enfrentam – 

principalmente na construção de redes com os sindicatos – têm contribuído com 

os trabalhadores e trabalhadoras da cana-de-açúcar. Estes, com o apoio das 

pastorais, de órgãos de governos, de ONGs, de parlamentares e outros, estão cada 

vez mais conscientes da necessidade de resistir à superexploração, às péssimas 

condições de trabalho, ao trabalho escravo e à violação aos seus direitos enquanto 

seres humanos. Dessa maneira, de objetos da História, como sempre foram vistos, 

vão paulatinamente se transformando em sujeitos históricos.  
 

 

 

 

 

8. “Homens de açúcar”: conformismo e resistência 
 

 

Os trabalhadores rurais, apesar de viverem em situações limites, cada vez 

mais lutam, resistem de diferentes formas às condições de trabalho e de vida que 

lhes são impostas. Nessa perspectiva, conforme Ivana Faes (2004) reestruturação 

produtiva em curso, desenvolvimento de outras tecnologias, mudanças nos ritmos 

e nos processos de trabalho foram repensadas pelos cortadores de cana. Em suas 

interpretações acerca desse processo de mudanças, reagiram ao revelarem uma 

reorganização interna ao exercício do que reconhecem como trabalho – o corte da 

cana. Faes (2004:120) afirma: 
 
 

Estando “dentro” ou “fora”, “escolhidos” ou “listados” (demitido 
das usinas), se consagram “caras da luta” portadores de um 
“desembaraço” peculiar que os qualifica em competência e 
agilidade na competição com os “mineiros de lá”. Nesse 
enfrentamento, fazer parte de uma “turma” é fundamental para 
a arte da negociação e mais que isso, para sustentar o solo das 
vidas em relação no cultivo das sociabilidades. 

 

  



 212

Estes “homens de açúcar” resistem às mudanças introjetadas pelos 

usineiros no contexto da modernização conservadora e excludente. E ainda, no 

entendimento de Faes (2004), no “doce-amargo açúcar” que engendra seus modos 

de vida, suas experiências vão se construindo na recusa de imagens atribuídas que 

lhes vêm de fora, “o olhar do outro”, formatando denominações de “bóias-fria” e 

“pobres”. “Sou cortador de cana”, tem sido a resposta da recusa e ao mesmo tempo 

a revelação de outra identidade, cujos sentidos são reconstruídos passo a passo no 

curso da vida cotidiana, no percurso do trabalho, nos valores atribuídos à família, 

como trabalhadores “com e na” cana, sendo este espaço-território demarcado nas 

engrenagens do processo produtivo. Aqui estão situados “homens de açúcar” que 

se mantêm histórica e culturalmente nos canaviais, “derrubando-os” para cobrir o 

solo sob extensas “larvas” douradas. 

Nessa perspectiva, parafraseando José de Souza Martins (1989), está 

terminando o tempo da inocência e começando o tempo da política. Os 

trabalhadores pobres da terra, durante séculos excluídos, marginalizados e 

dominados, têm caminhado em silêncio e depressa no chão dessa longa noite de 

humilhação e proclamam, no gesto da luta, da resistência, da ruptura, da 

desobediência, sua nova condição, seu caminho sem volta, sua presença 

maltrapilha, mas digna, na cena da História.  

Conforme entende Martins, os trabalhadores proclamam através de 

diferentes estratégias sua presença digna na cena da história, mesmo estando 

inseridos em um ambiente tão desfavorável e com inúmeros desafios.  

Concretamente falando, esta relação é marcada pela desigualdade gritante – nos 

âmbitos econômico, político, social e cultural – entre os donos do capital e aqueles 

que vendem sua força de trabalho.  

No modo de produção capitalista e, de forma especial, no setor 

sucrolacooleiro, há um verdadeiro abismo entre os usineiros e os cortadores de 

cana. A burguesia, compondo o universo da elite brasileira e internacional, tem a 

hegemonia nesse segmento econômico, exercendo diferentes formas de 

dominação. Apesar disso, há um imenso vigor da autêntica autonomia da cultura 

“plebéia”, vivendo suas experiências e resistindo como podem, conforme venho 

demonstrando. Nessa direção – sem fazer uma transposição mecânica de tempo e 

lugar de onde fala o autor – as palavras de Thompson (1998:78) são elucidativas: 
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O que quer que tenha sido essa hegemonia, ela não envolvia a 
vida dos pobres, nem os impedia de defender seus próprios 
modos de trabalho e lazer, de formar seus próprios rituais, suas 
próprias satisfações e visões de mundo. Isso nos alerta contra 
levar a noção de hegemonia longe demais e a áreas inadequadas. 
Esta hegemonia pode ter definido os limites exteriores do que 
era política e socialmente praticável, tendo por isso influenciado 
as formas do que era praticado: fornecia a arquitetura nua de 
uma estrutura de relações de dominação e subordinação, mas 
dentro desse traçado arquitetônico era possível criar muitas 
cenas e representar diferentes dramas. 

 
 

Em sintonia com Thompson, Faes (2004:121) considera que os 

trabalhadores canavieiros, em suas experiências cotidianas de trabalho e de vida, 

“tecem suas histórias desenvolvendo uma cultura que ‘(...) é também um conjunto 

de diferentes recursos, em que há sempre uma troca entre o escrito e o oral, o 

dominante e o subordinado, (...) é uma arena de elementos conflitivos’ 

(Thompson, 1998:16-17)”. A autora finaliza: “E é, portanto, o significado de que o 

conhecimento e gerenciamento da própria vida se afirmam e se definem por outras 

palavras, são construídos por outras imagens e que, na disciplina do trabalho, 

outros gestos compõem o cenário. Seus projetos redefinem, portanto, a 

intervenção e rearticulação de práticas de trabalho envoltas por escolhas realizadas 

no interior da realidade sócio-política”. 

Ao analisarmos, no submundo da cana, a assimetria e a desigualdade 

existentes entre os usineiros e os trabalhadores, constatamos nestes últimos que 

trabalho e pobreza são elementos constitutivos de suas vivências. Possivelmente 

estes canavieiros são vistos por alguns setores sociais como “vítimas”. Vítimas de 

um modelo que concentra renda para os usineiros e empobrece a maior parte dos 

trabalhadores. Todavia, conforme entende Thompson, estes últimos criam muitas 

“cenas” e “representam diferentes dramas”.  

Antes de discorrermos com mais profundidade sobre essas questões, é 

importante refletir a respeito do conceito de “vítima”. Sobre a compreensão do 

trabalhador nessa condição, Maria Vieira330 esclarece:  
 

Às vezes, principalmente por alguns setores, o trabalhador 
escravo é visto como a vítima incapaz. Ele não tem recurso, é 
absolutamente dependente, não pensa, não é um ator social. Eu 
acho que a coisa não é assim. Pelo que tenho observado nas 
pesquisas, esse trabalhador tem problemas, dificuldades, mas 

                                                 
330. Entrevista concedida em 17 de julho de 2008. 
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ele luta, enfrenta, tem as suas estratégias; ou seja, ele não é 
simplesmente uma vítima. Penso que o resgate dessa condição é 
muito importante para nós pesquisadores, porque senão 
podemos cair num discurso da vitimização do trabalhador, e 
deixar de considerá-lo como um ator social, um sujeito. 
 

 

Como entende a pesquisadora Vieira, apesar de terem pouca margem de 

manobra, de reação, não significa que nesse “jogo duro” eles não reajam. Eles 

resistem às condições impostas pelas usinas e o fazem com criatividade, conforme 

já sublinhado. Embora sempre condicionados à situação de forte dependência em 

que se encontram, resistem de maneira individual e também coletiva. 

Individualmente, executam tarefas incompletas ou de maneira errada. Por 

exemplo, cortam a cana bem acima da terra, deixando lá a parte com maior 

quantidade de sacarose, diminuindo, desse modo, a produção e os ganhos da 

usina.  

Sobre essas e outras formas de resistências, na avaliação do pesquisador 

português António Sousa Ribeiro331, “quando eles cortam mal a cana é uma forma 

de afirmação anti-sistêmica. No contexto da privação do sistema sempre há a 

possibilidade da reivindicação da liberdade, mesmo que isso custe à própria vida. 

No momento em que alguém se recusa a fazer um trabalho que lhe é imposto está a 

se afirmar como ser humano”. Ribeiro continua: “O conceito de resistência 

também tem uma grande ambigüidade porque resistir significa sempre ir contra 

algum poder dominante. Toda resistência é um ato determinado pelas relações de 

poder existente. Ela se dá na micro-escala porque não há possibilidade de uma 

macro-escala”. E conclui: 
 

 

O conceito de resistência implica que o ser humano aja no 
quadro daquilo que é imposto pelo poder dominante. A 
inteligência dos trabalhadores está em saber ocupar as brechas 
do sistema, firmando assim uma identidade social. Há modos 
diferentes de resistência… Quando organizam greves, são atos 
de autoria, autoridade. Quando escondem cachaça no meio da 
cana agem individualmente. Quem está numa situação de 
privação absoluta é difícil ser solidário. A violência sistêmica 
atomiza os indivíduos, que são entregues a si próprios. 
 

 

Outra forma de resistência – vista como polêmica – é o consumo de drogas 

lícitas (bebidas alcoólicas) e ilícitas como a maconha e o crack. Segundo alguns 

                                                 
331. Entrevista concedida em 09 de junho de 2009. 
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trabalhadores, somente sob o efeito da droga é possível executar um trabalho tão 

penoso e desumano. Além destas ações, esses homens e mulheres encontram nas 

denúncias outra possibilidade de reagir à superexploração, à escravidão e à 

violação dos seus direitos. Na percepção do padre Severino Diniz332, “a primeira 

forma de o trabalhador assalariado rural resistir são os contatos que ele tem com a 

CPT, o sindicato e a CUT. Eles buscam alternativas nas igrejas e denunciam, com a 

nossa ajuda, no Ministério Público do Trabalho”. 

No plano coletivo, a greve é um instrumento fundamental de resistência e 

de reivindicação. Evidentemente que nem todos os canavieiros – sobretudo 

migrantes – participam das greves, conforme relataram os entrevistados. 

Compondo o universo das classes populares do Brasil, esses homens e mulheres 

ora se conformam, ora resistem em afirmar sua identidade, sua cultura e ganhar o 

necessário à própria subsistência e de suas respectivas famílias.  

Para Carlita da Costa333, nem sempre os trabalhadores protestam. “Ficam 

calados, suportando as péssimas condições de vida em São Paulo. Eles sabem que 

de onde vieram é pior, então aqui eles ficam quietos. Mas é um povo bom de briga 

porque quando fazem uma luta de enfrentamento com as empresas, eles pensam 

muito pra entrar. Depois que entram, não saem da luta antes do final”.  

Nesse plano, para a filósofa Marilena Chaui (1986:178), a cultura popular se 

manifesta na forma da consciência trágica. É aquela que descobre a diferença 

entre “o que é e o que poderia ser e que por isso mesmo transgride a ordem 

estabelecida, mas não chega a constituir uma outra existência social, adere e 

resiste ao que pensa com a força da lei, do uso e do costume e que parece, por seu 

peso, ter a força de um destino.” A autora acrescenta: “Mas justamente porque essa 

consciência diz não, a prática da Cultura Popular pode tomar a forma de 

resistência e introduzir a ‘desordem’ na ordem, abrir brechas, caminhar pelos 

poros e pelos interstícios da sociedade brasileira”. É nessa ótica que ela entende as 

greves, as CEBs etc.  

Conforme a filósofa assinala, é possível perceber a história como um 

entrelaçamento de fatos concebidos não somente pelos dominantes, mas também 

pelos dominados. Assim, para Chaui (1986:179) “a ambigüidade da Cultura 

Popular e a dimensão trágica da consciência que nela se exprime poderiam sugerir 

                                                 
332. Entrevista concedida em 15 de janeiro de 2009. 
333. Entrevista concedida em 09 de fevereiro de 2009. 
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uma outra lógica, uma racionalidade que navega contra a corrente cria seu curso, 

diz não e recusa que a única história possível seja aquela concebida pelos 

dominantes, românticos ou ilustrados.” Dessa forma, as “classes baixas” são 

participantes ativas na construção da História, elas podem fazer História. 

Portanto, é admissível uma outra história a partir da desconstrução do discurso do 

vencedor – que exclui os “de baixo” – tendo como elemento principal a narrativa.  
 

 

Para Thompson, desde a década de 60, era muito claro o lugar 
da narrativa. A narrativa é tudo, a narrativa é que constrói o 
objeto histórico, é o modo pelo qual o discurso historiográfico se 
constitui enquanto lógica, enquanto coerência para que 
determinadas bases factuais sejam legitimadas. Thompson diz 
que não adianta contrapor fatos com fatos para fazer a crítica da 
história oficial ou da ideologia dominante. Precisamos 
desmontar as armadilhas do discurso da ideologia dominante, 
usando uma boa dose de ironia e um enorme senso crítico 
(Decca, 1995:117). 

 

A partir dessa percepção, a história concebida pelos despossuídos deve ter 

uma narrativa diferente da história oficial, da ideologia dominante, construída pela 

elite ilustrada. Assim, com senso crítico, as manifestações coletivas dos cortadores 

de cana devem ser revisitadas. Conforme sublinhado, os trabalhadores fizeram 

várias greves e, em algumas delas, não por generosidade, favor ou algo semelhante, 

os patrões cederam a muitas de suas reivindicações. Já em outras, os usineiros 

fizeram acordos formais com os grevistas, mas não cumpriram o acordado.   

Nessa perspectiva, as memoráveis greves de Guariba de 1984 e 1985 são 

ilustrativas da organização e resistência dos canavieiros em relação aos poderes 

dominantes, sobretudo, dos patrões. Entre outros fatores, também é significativo 

analisar a violência praticada pelas elites paulistas contra os trabalhadores em 

greve, a contra-violência por parte destes últimos, e ainda os resultados desse 

movimento para os canavieiros e a sociedade.  

A greve de Guariba teve início no dia 14 de maio de 1984, como resultado da 

própria iniciativa dos cortadores de cana, portanto fora da estrutura sindical 

oficial. A reivindicação principal era a volta ao sistema de cinco ruas.334 De acordo 

com Coletti (1998:176), “restrita, nesse primeiro dia, a algumas frentes de trabalho 
                                                 
334. “A safra de 1983 para os cortadores de cana da região de Ribeirão Preto foi muito mais tensa do 

que as anteriores. Isso porque os usineiros da região resolveram alterar o sistema de corte da 
cana de cinco para sete ruas, ou seja, cada trabalhador passaria a receber sete fileiras 
longitudinais de cana para serem cortadas simultaneamente, devendo a cana ser amontoada 
manualmente pelo trabalhador no eito central” (Coletti, 1998:174). 
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da Usina São Martinho, sediada no município de Pradópolis, a greve expandiu-se, 

já no dia seguinte, para o conjunto dos ‘bóias-frias’ de Guariba, graças aos piquetes 

realizados nos pontos de embarque de trabalhadores”. O autor afirma ainda: “No 

mesmo dia 15 de maio, os trabalhadores reunidos destruíram o escritório, três 

unidades de distribuição de água da Sabesp, vários veículos da companhia e 

saquearam um supermercado no centro da cidade. A intervenção da Polícia Militar 

e o confronto daí decorrente, provocou uma morte e deixou inúmeros feridos”.  

A atitude dos trabalhadores de depredação não foi aleatória ou atos de 

vandalismo. Para Andréa Vetorassi335, “o aumento repentino das contas de água 

recém entregues pela Sabesp e os preços abusivos cobrados pelo supermercado, 

que não mais abria contas para os trabalhadores rurais, foram as justificativas 

dadas para estas ações”. No entendimento de Chauí, a ação dos grevistas com o 

“quebra-quebra” deve ser compreendida como contra-violência popular. Trata-se 

de uma luta para ser considerado um sujeito, portador de direitos e dignidade.  

Para Chaui (1986:137), nos diversos movimentos de protesto, de 

contestação social, “não é casual, por exemplo, que nos quebra-quebras, além de 

atacarem os veículos (precários, mal conservados, imundos, sem horário), os 

manifestantes ataquem todos os símbolos do poder: o relógio, os guardas 

ferroviários e rodoviários, os vigilantes, os policiais.” E pondera:  

 

Como não foi casual, durante a primeira e memorável greve de 
bóias-frias no interior de São Paulo (Guariba), que os ataques 
dos manifestantes tenham-se dirigido aos edifícios do poder 
público local, especialmente os dos serviços sociais (água e luz). 
Cremos que é porque o direito aos direitos é recusado pela rua 
deles, isto é, pela sociedade global, que a ‘periferia’ organiza o 
pedaço no qual não prevalecem apenas as relações do “mundo 
da casa”, mas estas se combinam para criar uma outra rua. 
Resistência. 

 
  

O movimento foi tratado como uma questão “de polícia”, com medidas 

extremamente violentas adotadas pelo Poder Público, com intensos conflitos. 

Conforme lembra Andréa Vetorassi, houve a intervenção da tropa de choque do 

governo do estado de São Paulo, como também de policiais provenientes de várias 

cidades vizinhas. “A água e a luz do Bairro Alto foram cortadas, trinta homens 

foram feridos e um aposentado de sessenta anos, que apenas observava os 
                                                 
335. Cf. Migrantes do Interior Paulista: Sobre Relações Sociais Traçadas por Violências 

Simbólicas. In: http://www.teoriaepesquisa.ufscar.br 
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acontecimentos de longe, foi morto por uma bala perdida. (...) A greve teve fim, 

com um acordo que contemplou quase todas as reivindicações dos 

trabalhadores”.336 

O respectivo acordo, que incluía, entre outros itens, um aumento salarial e a 

volta ao sistema de cinco ruas, foi parcialmente cumprido. Na avaliação de José 

Graziano da Silva, “o tão festejado ‘Acordo de Guariba’ por não prever fórmulas de 

fiscalização sobre a sua implementação, transformou-se rapidamente em um mero 

‘acordo de cavalheiros’, respeitado apenas por uma minoria dos usineiros da 

região. Quase todas as ‘conquistas’ do ‘acordo’ – à exceção da volta ao sistema de 

cinco ruas – nunca saíram do papel, ou seja, o descumprimento foi intenso, como 

constatou o próprio sindicalismo oficial alguns meses depois” (apud Coletti, 

1998:177). 

Em janeiro de 1985, os trabalhadores da cana-de-açúcar iniciaram mais 

uma greve em Guariba e região. “Em um momento de entressafra, em que boa 

parte dos trabalhadores do corte da cana estava desempregada e, 

conseqüentemente, instável economicamente, a fome foi um precioso elemento 

mobilizador”.337 E, dificilmente poderia ser diferente, porque a fome e a raiva não 

dão para interromper e “onde não há pão não há sossego”, como afirma o cantor 

Zeca Afonso.338  

Na percepção de Maria Silva, a greve foi o resultado do desespero de vidas 

diante da miséria e do sofrimento. Representou o limite da dor, da humilhação e 

da negação. A revolta social traduziu os anseios de pessoas banidas de seus direitos 

sociais e trabalhistas. Incluindo quebra-quebra, foi gestada no seio das relações de 

exploração impostas pelas usinas, consideradas as mais ricas do país. Foi uma 

resposta à situação de dominação vivenciada durante muitos anos por homens e 

mulheres que trabalhavam duramente nos canaviais em troca de salários que não 

lhes garantiam as necessidades de sobrevivência.339 

                                                 
336. Idem. 
337. Cf. Andrea Vetorassi. Migrantes do Interior Paulista: Sobre Relações Sociais Traçadas por 

Violências Simbólicas. In: http://www.teoriaepesquisa.ufscar.br 
338. Música Menino do Bairro Negro. Composição de José Afonso (Zeca Afonso). 
339. Cf. Maria Aparecida de Moraes Silva. Pastoral dos Migrantes: Peregrinos da Resistência. In: 

www.pastoraldomigrante.com.br 
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Sobre as referidas greves, padre José Bragheto340 fala sobre a 

incompreensão, a discriminação e a repressão que sofreu. “Esta luta que nós 

fizemos no interior na época e continua ainda hoje, de uma forma diferente, foi a 

favor da classe trabalhadora e isso nem sempre é compreendido.” O religioso 

afirma ainda: “Nós fomos discriminados e derrotados em várias frentes. Fomos 

muito reprimidos na época pelo governo do estado e pela polícia militar. Eu fui 

preso, apanhei da tropa de choque nessa greve e nas posteriores também. Houve 

incompreensões e marginalização dentro da própria Igreja. Eu vim embora para 

São Paulo em 1986 porque estava ameaçado de morte”.  

Neste movimento grevista de reivindicação e de pressão, os patrões se 

utilizaram da violência, especialmente física, como uma das formas de repressão, 

intimidação e de tentativa de desmobilização da classe trabalhadora. Como 

esclarece Maria Silva341, “a greve culminou na violência policial, comandada pela 

tropa de choque do governador Franco Montoro. Muitos trabalhadores foram 

arrancados de suas casas e espancados, inclusive ele (padre Bragheto). A violência 

deixou marcas profundas naqueles que participaram da greve, além de produzir  

medo e silêncio na memória social, principalmente dos habitantes da Vila João-de-

Barro, onde viviam os trabalhadores rurais”. 

A fotografia abaixo mostra um cenário de pobreza, falta de saneamento e 

violência, demonstrando o descaso dos poderes públicos. A violência praticada 

pelos usineiros e pelo poder repressivo do Estado estampava suas marcas nos 

trabalhadores e em seus apoiadores.                                                                                  

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
340. Padre José Domingos Bragheto, 59 anos, residiu em Jaboticabal/SP na região de Ribeirão 

Preto. Ajudou a criar a CPT em São Paulo em 1979 e permaneceu nela até 1989, sendo membro 
da coordenação estadual. Entrevista concedida em 27 de dezembro de 2009.  

341. Cf. Maria Aparecida de Moraes Silva. Pastoral dos Migrantes: Peregrinos da Resistência. In: 
www.pastoraldomigrante.com.br 
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                                                                                                    Foto cedida por padre Bragheto 

 
Marcas da violência - padre José Domingos Bragheto  

 

O ano 1985, no âmbito político, marca o fim da ditadura militar no Brasil. 

Todavia, a truculência dos militares, sobretudo da polícia e do exército 

permaneceram, sendo estes até hoje mais repressivos do que preventivos. Para 

Rafael da Silva342, uma das questões cruciais que deve estar na pauta das reflexões 

sociais, históricas e teológicas é a questão da violência. “Você tem em Guariba uma 

dinâmica de grupos de trabalhadores que, evidentemente, não se abaixaram, 

enfrentaram e resistiram. Claro que existia em 1985 ainda o peso forte da 

repressão da ditadura, do militarismo”.  

Tal como a fotografia do padre Bragheto, a imagem abaixo evidencia e 

denuncia o intenso grau de autoritarismo e violência da elite praticada no corpo e 

na alma dos trabalhadores em greve e da população local. Esses corpos são ainda 

violentados cotidianamente pelo excesso de trabalho, pelas intempéries climáticas, 

pelo contato permanente com agrotóxicos cancerígenos, pela alimentação 

deficitária, pelo uso de substâncias químicas ingeridas e aplicadas em suas veias 

etc. Essas imagens de dor e sofrimento nos remetem aos escravos, sobretudo do 

eito, do período colonial. 

 
 
 
 

                                                 
342. Entrevista concedida em 24 de setembro de 2010. 
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                                                                                                                    Foto cedida por padre Bragheto 

 
Marcas da cidadania negada e violentada  

 

As imagens de violência decorrentes da greve atestam o autoritarismo do 

Estado – mesmo sob o governo “democrático” Franco Montoro – e um ódio 

exacerbado dos agentes dos atos brutais. A violência dos golpes infringidos contra 

os corpos dos trabalhadores traduz os anseios “subterrâneos” de uma sociedade 

que tem uma história de quase quatro séculos de escravidão. História esta nem 

sempre lembrada e que, quando revelada, apresenta-se sob as formas do 

cruzamento interétnico, da boa convivência entre brancos e negros no paraíso da 

chamada democracia racial.343                                                

Nesse processo de antagonismos entre os empresários e os trabalhadores, 

os conflitos são inerentes. Esses grupos são forjados no impacto da luta. No 

entendimento de Bezerra (1995:125), “eles existem e se firmam no processo das 

disputas, das conquistas e das derrotas. ‘A luta de classe é conceito anterior ao de 

classe’, a classe não antecede, mas surge da luta’. A determinação é uma 

experiência das mais dramáticas, mas, ao mesmo tempo, das mais construtivas. 

Porque a História é exatamente a sua história”. E finaliza o autor: “A experiência 

humana, portanto, expressa o que há de mais vivo na história. É a presença de 

                                                 
343. Cf. No Eito da Cana: Exploração do Trabalho e Luta por Direitos na Região de Ribeirão Preto 

– SP. SPM, UFRJ, 2003, p. 76. 
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homens e mulheres retornando como sujeitos, construtores do devir e do presente. 

Não são as estruturas que constroem a história. São as pessoas carregadas de 

experiência”.  

Os membros da CPT e do SPM, assim como estudiosos da questão agrária, 

enfatizam a importância dos trabalhadores construírem a sua própria história, 

atuando como sujeitos históricos, dotados de direitos, deveres e dignidade. As 

experiências vividas e sentidas em movimentos coletivos como as greves, 

paralisações, reivindicações diversas etc. são fundamentais ao exercício 

democrático e para saírem da “invisibilidade” e da condição de objetos da história.  

Para Hobsbawm (2000:412), “num sentido mais amplo, ‘os pobres’, ou na 

verdade qualquer grupo subalterno, tornam-se sujeitos e não objetos da história 

somente através de coletividades formalizadas, não importa sob que tipo de 

estrutura. Todos sempre possuem famílias, relações sociais, atitudes com relação à 

sexualidade, infância e morte, e todas as características que mantêm os 

historiadores sociais proveitosamente atarefados”. Ele ainda afirma: 
 

 

Mas, até os dois últimos séculos, como demonstra a 
historiografia tradicional, “os pobres” podiam ser ignorados a 
maior parte do tempo pelos seus “superiores” e, portanto, 
permaneceram largamente invisíveis a eles, precisamente 
porque seu impacto efetivo sobre os acontecimentos era 
ocasional, esparso e efêmero. Se desde o final do século XVIII 
isto não mais acontece é porque eles se tornaram uma força 
institucionalmente organizada. (...) O que eles procuravam 
evitar era a ação popular organizada. O que falta no Brasil de 
hoje não é a inquietação popular, e sim organizações que 
pudessem mobilizar esta inquietação. 
 

 

Na análise de Hobsbawm, os governantes atuais fazem concessões diante da 

pressão espontânea e desorganizada das massas, se necessário enfatizando a 

continuidade de seu poder autoritário através da punição de “agitadores”. Isso 

ocorre para evitar a ação popular organizada. Essa percepção, de certa forma, vai 

ao encontro das greves acima destacadas, nas quais as represálias às lideranças foi 

uma das estratégias utilizadas. Há ainda outras formas de reprimir e desqualificar 

os trabalhadores. Segundo Rafael da Silva344, “é claro que você tem essas marcas 

de luta; e o olhar oficial sempre vai rebaixar o lutador social, seja ele trabalhador, 

trabalhadora, sindicalista, cortador de cana, ‘bóia-fria’, sempre vai ser rebaixado 

                                                 
344. Entrevista concedida em 24 de setembro de 2010. 
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na sua luta por seus direitos. Os dominantes vão dizer: ‘tanto lá no passado como 

hoje está lutando e nem sabe o porquê dessa luta. Se você der uma cesta básica, 

então ele deixa de lutar’”. 

A visão dos “donos do poder”, historicamente foi preconceituosa em relação 

aos pobres, aos marginalizados, aos trabalhadores. Ainda no entendimento de 

Rafael da Silva345, isso tudo passa pelos mecanismos de abafar a resistência, como 

sempre se verificou.  
 

 

E nesses mecanismos uma das primeiras marcas passa pela 
falsificação da imagem do líder de qualquer movimento sindical, 
pastoral ou grupo social. Porque aí, um pouco vai quebrar essa 
força do líder, você tem que jogar a imagem dele como uma 
imagem péssima. Segundo, passa por apresentar uma leitura 
que possa criar conformismos e comodismos das pessoas que 
estão lutando, ou das pessoas que você enxerga que vão se 
tornar potenciais lutadoras e que serão problemas. A partir 
dessa imagem, você quebra a força do líder e apresenta sempre 
um grupo cômodo e pra isso usa a força da ideologia. Então 
essas são artimanhas que o poder tem e sempre agiu assim na 
história. Seja o poder dos coronéis, dos senhores donos de 
escravos, seja hoje o poder dos patrões, dos usineiros e das 
grandes indústrias e empresas, ou o poder das multinacionais. 

 
 

Os movimentos reivindicatórios em Guariba, por tudo o que eles 

envolveram, foram significativos para os trabalhadores. Pela sua abrangência, 

relevância e pelo seu caráter violento, tiveram repercussão não só nacional, mas 

mundial. Hoje, contudo, essas greves são pouco lembradas pela população daquela 

cidade. Nas relações cotidianas dos diversos agentes sociais de Guariba, as greves 

viabilizaram significativas transformações no campo sociail, sobretudo porque os 

grupos migrantes, de certa forma, puderam se organizar enquanto classe, na 

medida em que desenvolveram representatividade e força real no campo 

político.346 

Ouvir atentamente as vozes, colher depoimentos de sujeitos como o padre 

Bragheto e dar-lhes visibilidade social é fundamental para a construção de uma 

memória, que tem como elemento principal os trabalhadores enquanto  

protagonistas da sua própria história, fazendo a História. No que tange ao silêncio 

e desconhecimento desse fato histórico, de forma especial pela população jovem, 

                                                 
345. Idem. 
346. Cf. Cf. Andrea Vetorassi. Migrantes do Interior Paulista: Sobre Relações Sociais Traçadas por 

Violências Simbólicas. In: http://www.teoriaepesquisa.ufscar.br 
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Maria Moraes347 entende que “em razão do medo, houve um grande silêncio sobre 

a greve, que dura até hoje. Estas vozes têm por finalidade romper a barreira do 

silêncio e contribuir para a construção de uma memória social, onde a greve e seus 

desdobramentos passam a fazer parte da história destes trabalhadores”. A 

pesquisadora acrescenta:  
 

 
 

Neste ponto, há uma ligação estreita entre memória e história. A 
presença do medo e do silêncio como marcas destas vidas, além 
de influírem em suas ações, emudeceu as gerações futuras, calou 
seus narradores, impedindo a construção de uma memória 
herdada. O desconhecimento dos mais jovens sobre este 
importante acontecimento é uma das formas mais atrozes do 
sistema de dominação imposto a estes trabalhadores, dado que 
ao imprimir a marca do medo e do silêncio, além de 
descaracterizar a luta, retirou a vitória e os transformou em 
vencidos, na medida em que o impedimento ao trabalho 
conduziu-os à exclusão social, à marginalização e ao estatuto de 
sobrantes. Neste sentido, a narrativa de quem viveu, sofreu 
violência física, além de ter sido preso tem a função não somente 
de lembrar o passado, mas de redefini-lo, (re)significá-lo, a 
partir da situação presente e criar as bases para a ação 
transformadora. 

 

  
Compondo o quadro dos novos abolicionistas, a CPT e o SPM ocupam um 

lugar de destaque, com uma atuação desde a década de 1980 junto aos canavieiros 

no estado de São Paulo. Não obstante seu potencial profético, enfrentam 

dificuldades e desafios de diferentes ordens como: falta de religiosos e leigos 

engajados; falta de profecia no clero; pouco apoio institucional; ação de gangues e 

máfias poderosas; construção de redes contra o trabalho escravo, especialmente 

com a participação de sindicatos. 

  Por sua vez, os canavieiros consideram de fundamental importância o 

trabalho e o apoio de ambas as pastorais. Esses “homens de açúcar”, compondo as 

classes populares, em seu cotidiano ora se conformam, ora resistem aos duros 

“golpes” que recebem dos usineiros. De sua parte, permanece o desafio da 

sobrevivência em meio à “rede da escravidão”. Porém, seu maior desafio é 

suplantar essa rede de morte com a criação de redes para a liberdade, a justiça e a 

vida digna.  

 

                                                 
347. Cf. Maria Aparecida de Moraes Silva. Pastoral dos Migrantes: Peregrinos da Resistência. In: 

www.pastoraldomigrante.com.br 
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Considerações finais 

 

O que é, exatamente por ser tal com é, 
não vai ficar tal como está.  

 
(Bertolt Brecht) 

  

 O trabalho escravo contemporâneo é uma questão emblemática, abrangente, 

complexa e desafiadora. Reinventado pelo capitalismo, manteve elementos do 

escravismo colonial e imperial, ao mesmo tempo em que lhe conferiu novas formas 

de dominação e exploração. No processo histórico ele se metamorfoseou. Aliás, as 

questões estruturais do sistema capitalista estão diretamente relacionadas a essas 

metamorfoses. Significa dizer que, acerca do trabalho escravo, existem mudanças e 

permanências.  

 Em nosso país, no escravismo colonial, o ser humano podia ser propriedade 

de outra pessoa, sendo considerado coisa, um semovente cuja obrigação (nem 

sempre cumprida plenamente) consistia em seguir seu dono.  Agora isso é proibido 

pela lei. O custo de aquisição de escravos era alto e a riqueza de uma pessoa podia 

ser medida pela quantidade que possuía. Atualmente o custo é baixo e, raramente, 

há compra. Em alguns casos custa apenas o valor do transporte. No presente, 

como ocorre com certa freqüência, se alguém fica doente pode ser mandado 

embora sem nenhum direito trabalhista. 

No escravismo colonial, a mão-de-obra era escassa, dependendo do tráfico 

negreiro, da prisão de índios ou da reprodução. O escravo era uma aquisição 

difícil, ao passo que hoje há abundância de mão-de-obra em várias regiões devido 

ao elevado número de desempregados, sem-terra, sem-teto, marginalizados e 

excluídos. O relacionamento entre escravo e senhor durava a vida inteira, 

podendo, às vezes, permanecer até com os descendentes. Na atualidade é muito 

curto o período de relacionamento. Terminado o serviço, geralmente o trabalhador 

é despedido.  

Há aspectos da escravidão colonial que permanecem na escravidão 

contemporânea, tais como: ameaças, violência, coerção física, punições 

exemplares, fugas e até assassinatos. Para agravar o quadro, hoje os escravos são 

tratados como devedores do patrão ou de seu representante – “o gato” – e são 
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levados à submissão moral segundo a qual “quem deve tem que pagar”. Portanto, 

passam a ser também escravos da sua consciência. Assim, sobretudo na Amazônia 

brasileira, em repetidas vezes, quando são libertados pelo Grupo Especial de 

Fiscalização Móvel (GEFM) do governo federal e recebem o pagamento pelos 

serviços prestados nas propriedades, muitos desses homens retornam e pagam a 

sua “dívida” ao “gato”.   

Os trabalhadores entendem que é uma questão de honra ter o nome 

“limpo”, não dever nada para ninguém. Sem opções de conseguir outro trabalho, 

muitos regressam para a mesma fazenda ou vão se hospedar nas pensões e boates. 

Nelas, para passar o tempo, se entregam aos jogos de cartas, se embriagam e se 

relacionam com prostitutas, até que outro “gato” os leve para outra fazenda. É 

comum que as suas dividas de hospedagem sejam saldadas por este aliciador de 

mão-de-obra. Dessa forma, vão para o local de trabalho já na condição de 

devedores. 

 O objeto em pauta traz vários questionamentos. Está articulado a uma rede 

complexa com muitas personagens envolvidas para potencializar a produção e os 

lucros do agronegócio. Os sujeitos que a compõem são diversificados quanto ao 

gênero, à identidade, as formas de atuar, os principais objetivos e o grau de 

violência utilizado. A rede está constituída por vários “nós”, sendo que em uma de 

suas extremidades se acha o trabalhador pobre – potencialmente escravo – e, na 

outra, encontra-se o patrão, um personagem “invisível”. Há ainda o “gato”, o dono 

da pensão, o motorista do veículo que transporta os trabalhadores aos locais mais 

distantes deste país, entre tantos outros. 

 O trabalho escravo, conforme abordei, está presente nas regiões mais 

pobres do país e também em estados desenvolvidos da federação, convivendo com 

tecnologias de ponta, como nas usinas de açúcar e “etanol”. Ali, os cortadores de 

cana, em grande parte migrantes, compõem uma parcela significativa de homens e 

mulheres do “Brasil profundo”. São as “gentes escondidas”, “invisíveis” aos olhos 

dos poderes públicos municipais, estaduais e federal. Abandonados à própria sorte 

em sua terra natal, praticamente sem a presença do Estado, vivem em 

permanentes tempos de travessia. Assim, são forçados a migrar para vários 

estados do Brasil, especialmente São Paulo, em busca de sobrevivência.  

 As condições de moradia e de trabalho em São Paulo, com raríssimas 

exceções, nos remetem ao escravismo colonial. Os trabalhadores residem nas 
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chamadas “cidades dormitórios”, em barracos ou cortiços (como eles mesmos 

denominam) superlotados, insalubres, correndo riscos de contraírem doenças 

diversas e até mesmo sofrerem acidentes com as instalações elétricas e hidráulicas 

com inúmeras avarias. Para agravar ainda mais a situação, são explorados pelos 

donos do imóvel tendo que pagar valores exorbitantes pelo aluguel. Muitas vezes 

são patrocinados pelo “gato” aumentando a sua dependência e vulnerabilidade em 

“terras estranhas” com “estranhas gentes”. 

No eito, a precarização do trabalho – sob o eufemismo de flexibilização dos 

direitos trabalhistas – e sua forma mais aguda, o trabalho escravo, é uma dura 

realidade. Trabalham de maneira exaustiva e recebem salários aviltantes. Em 

virtude disso, contraem inúmeros problemas e doenças, como referi. Muitos deles, 

com o passar do tempo, tornam-se inúteis para os capitalistas, sendo afastados do 

trabalho como imprestáveis e obrigando-se a viver de favor.  

A situação laboral no corte de cana nas usinas paulistas é extremamente 

degradante para os trabalhadores, com o aumento constante da exploração, 

acidentes, insalubridade, degradação da saúde... Além desses efeitos, ocorre o 

desgaste precoce da força de trabalho. Conforme Maria Silva (2008) constatou, a 

vida útil de um cortador de cana não ultrapassa 15 anos, período inferior ao dos 

escravos, que chegava a 20 anos. A organização do trabalho é caracterizada por um 

sistema despótico, hierarquizado verticalmente, violento e desumano. 

Na civilização da usina dá-se o processo do descarte da bagaceira. Do 

mesmo modo que ela mói a cana e descarta o bagaço (aliás, de alguma forma ainda 

o aproveita), também faz com o trabalhador, sugando-o e transformando-o em 

“bagaço” para depois descartá-lo totalmente. Devido à intensidade de trabalho, as 

conseqüências dessa situação vão além das doenças e dos acidentes no eito. Chega-

se ao extremo de haver mortes por exaustão e pelas chamas no processo de queima 

da cana. 

Na Amazônia brasileira há uma relação direta entre trabalho escravo e 

degradação ambiental, principalmente com o desmatamento. Na agroindústria da 

cana em São Paulo também se constata este fato. Com a expansão do monocultivo 

da cana-de-açúcar, há sérias conseqüências para os trabalhadores e a sociedade. 

Os recursos hídricos são contaminados com o vinhoto, substância provinda da 

produção do álcool. Embora seja extremamente poluente, é utilizado como 

fertilizante. O seu uso indiscriminado provoca a salinização do solo, em razão dos 
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elevados teores de sódio e potássio e contamina os rios e os aqüíferos 

subterrâneos. 

Na agroindústria da cana, no processo da produção do açúcar e álcool, 

grandes quantidades de gases são expelidos ininterruptamente na atmosfera, 

aumentando a poluição ambiental e os graves problemas de saúde dos canavieiros 

e da população. As queimadas nos canaviais resultam na formação de substâncias 

tóxicas e maléficas, tais como monóxido de carbono, amônia e metano, 

degradando o meio ambiente e aumentando o aquecimento global. Acrescente-se a 

isso que a queima da cana destrói a biodiversidade, provoca acidentes de trabalho, 

muitos deles fatais, e ainda causa doenças gravíssimas aos trabalhadores. 

Não há consenso sobre a caracterização desse fenômeno como trabalho 

escravo. As vozes são múltiplas e dissonantes, com designações plurais: “trabalho 

livre”, “trabalho humilhante”, “trabalho degradante”, “trabalho forçado”, “trabalho 

penoso”, “trabalho escravo”, “situação análoga à de escravo”, “escravidão”, “semi-

escravidão”, “escravidão branca”, “superexploração”... A variação dos conceitos 

utilizados revela a complexidade do assunto do ponto de vista social, político, 

ideológico, jurídico etc.  

Na visão dos novos abolicionistas, é importante o reconhecimento dessa 

situação como “trabalho escravo” porque essa categorização causa impacto e gera 

capacidade de reação. Nas relações comerciais há desdobramentos por parte dos 

grandes consumidores dos nossos produtos no exterior. Assim, é possível mexer no 

“coração” do agronegócio ao exportar menos produtos feitos com trabalho escravo. 

Podem-se destacar situações como: não comprar soja que vem da Amazônia 

porque está destruindo a floresta, não adquirir produtos como o etanol porque está 

incorporando trabalho escravo.  

O trabalho desenvolvido pela CPT e o SPM tem sido fundamental para 

avançar na construção do conceito; dar visibilidade aos trabalhadores que fazem 

história, mas não encontram lugar na História do Brasil; para que os seus direitos 

trabalhistas e a dignidade humana sejam respeitados. Também tem ajudado para 

que a sociedade brasileira e internacional tome conhecimento da existência do 

“açúcar amargo” e do “álcool sujo”, fabricados à base do suor e do sangue. 

A Comissão Pastoral da Terra e Serviço Pastoral do Migrante atuam em 

várias frentes para atenuar o problema do trabalho escravo. No local de origem 

desses trabalhadores, o SPM ajuda seus familiares, escrevendo ou entregando 
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cartas, dando notícias, celebrando missas, fazendo atividades comunitárias e 

religiosas etc. Lá, os agentes de pastoral ficam sabendo para qual estado do Brasil, 

região e fazenda os trabalhadores migraram. Assim, têm uma visão global da 

situação dos canavieiros e de suas respectivas famílias, podendo atuar com mais 

eficácia. 

Nos locais de destino dos migrantes, como nas terras paulistas, a CPT e o 

SPM atuam no “corpo a corpo”, investindo na formação do trabalhador, 

promovendo cursos, encontros de espiritualidade, celebrações, romarias etc. Pelo 

baixo grau de escolaridade desses migrantes, os agentes de pastoral precisam 

adotar uma didática criativa, dinâmica e inovadora. Utilizam-se de músicas, 

imagens, desenhos, teatros etc, visando conscientizar e levar os trabalhadores a 

exercitar a cidadania, com consciência dos seus direitos humanos e trabalhistas.  

Vivemos em um mundo globalizado onde as novas tecnologias – como a 

robótica e a telemática associadas ao consumo desenfreado e ao individualismo – 

dão o tom para o desenvolvimento capitalista.  Todavia, o Brasil ainda é um país de 

grandes contrastes; de mudanças e permanências; de desenvolvimento e de atraso; 

de opulência e de miséria; de conhecimento e de ignorância, de Avenidas Paulistas 

e de senzalas; de trator e de enxada; de agronegócio e de trabalho escravo. 

Portanto, a relação entre trabalho escravo e direitos humanos nesse contexto é 

uma relação diametralmente oposta. 

A defesa dos direitos humanos é a questão central que leva ativistas, 

militantes, intelectuais, juristas, agentes de pastoral e outros à luta pela 

erradicação do trabalho escravo contemporâneo. Com o trabalho destes verificam-

se avanços significativos. Denúncias de trabalho escravo a organismos 

internacionais (ONU, OEA e OIT) têm como desdobramento a indenização das 

vítimas pelo governo brasileiro. É importante destacar também o trabalho de 

conscientização e as denúncias que vêm sendo feitos por ONGs, especialmente pela 

CPT, nos estados mais pobres do Brasil como Pará, Maranhão e Piauí, onde os 

aliciadores agem com mais freqüência e liberdade. 

As denúncias da CPT, além de proporcionar maior visibilidade ao problema 

do trabalho escravo, tornam-se fundamentais no sentido de dar mais força para os 

organismos internacionais pressionarem o Estado brasileiro a enfrentar a situação. 

O reconhecimento oficial pelo governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, da 

existência desta “chaga social” no Brasil em muito se deve ao trabalho realizado 
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pela CPT e por diversos organismos internacionais que visam garantir os direitos 

humanos. 

O difícil consenso em torno do conceito dificulta o avanço na erradicação do 

trabalho escravo. Além disso, são inúmeros os desafios que essas duas pastorais 

enfrentam: carência de recursos materiais, financeiros e de pessoas engajadas 

nessa luta; necessidade de ampliação dos seus quadros com adesão de religiosos e 

leigos; formação continuada; mais apoio da CPT nacional, dos bispos, das dioceses 

e da Igreja enquanto instituição; participação conjunta de outras Igrejas, entre 

outros.  

Vale destacar como um dos grandes desafios a construção de redes contra-

hegemônicas ao capital, com a participação de entidades, órgãos, organismos e 

diferentes sujeitos da sociedade civil e do Estado. Construir redes contra a 

precarização do trabalho e a violação dos direitos humanos implica uma mudança 

de mentalidade e de práticas sociais. Exige senso de justiça e ética, estar aberto ao 

novo, ser solidário e trabalhar de forma articulada, com metas e objetivos claros.   

É interessante constatar que, mesmo com todos os limites, a CPT e o SPM 

lutam destemidamente pelo trabalho digno e pela justiça social. Assim, 

contribuem para que muitos trabalhadores se libertem da superexploração e da 

escravidão, se conscientizem dos seus direitos e exerçam a cidadania. A ação 

destas pastorais se alinha com a perspectiva do filósofo Albert Camus: “Sem 

trabalho, toda vida apodrece. Mas, sob um trabalho sem alma, a vida sufoca e 

morre”. 

Os canavieiros consideram o apoio das respectivas pastorais importantes. 

Esses “homens de açúcar”, mesmo sofrendo intensa violência, com pouca margem 

de manobra, resistem individual e coletivamente. Individualmente, no eito, 

executam tarefas erradas, incompletas e ainda muitos deles usam drogas como a 

cocaína, o crack para conseguir atingir o índice de produtividade imposto pela 

usina. No plano coletivo fazem protestos, greves etc., mesmo sofrendo no corpo e 

na alma as marcas da violência praticada pelos dominantes. Dessa forma, como 

entendem os novos abolicionistas, de objeto da história vão se tornando sujeitos 

históricos. 

Semelhantes aos peões escravizados na Amazônia brasileira, vêem na “fuga” 

outra forma de resistência. Todavia, nas usinas paulistas essa estratégia tem um 

caráter específico. O “fracasso” causado pela perda do emprego por não cumprir a 
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meta do corte de cana, entre 10 a 12 toneladas por dia, e a impossibilidade de 

voltar para casa com algum recurso para a família, faz com que muitos 

trabalhadores “fujam” ou “desapareçam”, migrando novamente (muitas vezes para 

a região Centro-Oeste) ou buscando trabalhos temporários nas periferias dos 

centros urbanos. Esse processo gera uma categoria de trabalhadores “itinerantes”. 

 Não são necessários grandes esforços para perceber que o Brasil já avançou 

na luta contra a superexploração e o trabalho escravo. Porém, os desafios ainda são 

muitos, tais como: reforma agrária e agrícola democráticas; aprovação de leis no 

legislativo federal como o confisco da propriedade em que for constatado o 

trabalho escravo (PEC n° 438/2001); educação de qualidade que conscientize 

alunos, pais e a comunidade em todo o país sobre o problema; mudança nas 

formas de pensar e agir dos latifundiários, dos empresários, dos banqueiros e dos 

parlamentares; desburocratização do Estado brasileiro com o fito de concretizar as 

políticas públicas nessa questão; ações articuladas e construção de redes; mais 

vontade política e integração dos ministérios governamentais; maior empenho da 

sociedade civil e dos meios de comunicação de massa no enfrentamento desse 

problema etc. 

 Boris Fausto nos lembra que a uma distância de mais de um século da 

extinção do sistema escravista, é doloroso saber que até hoje existem no país 

pessoas subjugadas em condições semelhantes ao do escravo, sejam elas negras, 

caboclas, mulatas ou brancas. É o caso de nos perguntarmos que práticas comuns 

ao nosso tempo não serão vistas como absolutamente inadmissíveis daqui a cem 

anos: a desigualdade social? A destruição dos bens naturais? As condições de vida 

nas grandes cidades? A poluição ambiental? A persistente discriminação racial? Ou 

será hipótese assustadora que tudo será pior e os nossos pósteros terão saudades 

dos tempos em que nós existimos?348  

A resposta a estes questionamentos, bem como a erradicação do trabalho 

escravo e a construção de uma “terra sem males” depende de todos nós, sendo que 

cada um deve dar a sua contribuição. Diante de tantas atrocidades, violência e 

exclusão em que vivem os trabalhadores, o mínimo que precisamos fazer é 

“acender a nossa lâmpada”. Conforme Ana de Souza Pinto, se não tivermos 

lâmpada, acendamos o nosso “toco de vela”; se não tivermos vela, procuremos 

estar repetidamente buscando um “fósforo”. 

                                                 
348. Cf. Jornal Folha de S. Paulo. 19/11/2006. Caderno Mais! p.3. 
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Na perspectiva de muitos agentes de pastoral, é fundamental somar esforços 

com outras pessoas, outros companheiros e companheiras. Assim, será possível 

tornar mais humana a convivência no Planeta, contribuindo para que a justiça 

social se instaure e o Reino de Deus aconteça. O mínimo que a sociedade pode 

fazer é compartilhar e apoiar as lutas de resistência dos trabalhadores que têm a 

sua dignidade roubada e sua existência dilacerada.  

Esta pesquisa, sob a lente da História em diálogo com a Sociologia e a 

Antropologia, suscitou várias questões em diferentes perspectivas. As temáticas 

aqui analisadas como “trabalho escravo”, “direitos humanos”, “meio ambiente”, 

“redes sociais” e outras são em si mesmas complexas, polêmicas e desafiadoras. 

Entre tantos outros, este é mais um estudo que poderá contribuir com as análises 

acadêmicas e estimular as práticas sócio-transformadoras desenvolvidas pelos 

novos abolicionistas e pelos trabalhadores que anseiam libertar-se das garras do 

capital.  
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 Anexo 1                                   Fonte: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal (Évora) 

 
Campanha da Polícia Federal Contra o Tráfico de Seres Humanos (União Européia - 2009). 
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        Anexo 2                                                                          Foto: João Roberto Ripper 

 
Os capitalistas do agronegócio utilizam a química para aumentar os seus lucros 

 
       Anexo 3                                                                            Foto: João Roberto Ripper  

          Alojamento dos trabalhadores camuflado para não ser descoberto pela fiscalização 
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         Anexo 4                                                                        Foto: João Roberto Ripper 

 
Personagem fundamental para a manutenção do trabalho escravo contemporâneo 

 
                                                                                               

                                                                                       Foto: João Roberto Ripper 

 
Gato sendo conduzido à prisão pela fiscalização governamental 
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            Anexo 5                                                                                      Foto: SPM 
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Anexo 6  
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Fonte: Processo Judicial da Escola Superior do Ministério Público do Trabalho – PRT 15ª 

Região - Campinas 
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Anexo 7 

 
Fonte: Conflitos no Campo Brasil 2007. Goiânia/GO: CPT Nacional, 2007, p. 123. 
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Anexo 8 

 
Fonte: Jornal Gazeta de Piracicaba, 04/07/2008, p. 2 
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   Anexo 9                                    Fonte: Jornal Gazeta de Piracicaba, 04/07/2008, p. 1 

 
Cortadores de cana escravizados 

 
   
   Anexo 10                                                                                Foto: João Roberto Ripper 

 
Conivência e apoio dos órgãos governamentais aos escravagistas 
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     Anexo 11                                                                        Foto: Antonio Alves de Almeida 

 
Senador Ademir Andrade (PSB) - autor da PEC Nº 438/2001 

Fórum Social Mundial – Belém/PA, janeiro de 2009. 
 

                                                                                        Foto: Antonio Alves de Almeida                            

 
Campanha pela aprovação da PEC nº 438/2001 

Fórum Social Mundial – Belém/PA, janeiro de 2009. 
 

 
 
 



 258

 
 Anexo 12                                                                           Foto: Antonio Alves de Almeida 

 
Tenda homenageia Ir. Dorothy Stang  

Fórum Social Mundial – Belém/PA, janeiro de 2009. 
 


